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1378. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki
republiki

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Češki republiki

Odpoklicujem dr. Damjana Prelovška, izrednega in po-
oblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki re-
publiki.

Št. 001-19-18/02
Ljubjana, dne 10. aprila 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

1379. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki
republiki

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01)
izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Češki republiki

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Češki republiki imenujem Draga Mirošiča.

Št. 001-09-9/02
Ljubjana, dne 10. aprila 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

1380. Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki
Jugoslaviji

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji

1. člen
(1) Prepovedano je razpolagati s finančnimi sredstvi na

računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter dru-
gim premoženjem, ki:

– so ga do 16. decembra 1995 na ozemlju Republike
Slovenije imeli organi, podjetja in druge pravne osebe s
sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji;

– ga imajo na ozemlju Republike Slovenije fizične ose-
be, navedene v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Prepovedano je omogočiti dostop do finančnih sred-
stev oziroma uporabo finančnih sredstev ter razpolaganje z
drugim premoženjem iz prejšnjega odstavka.

(3) Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje
pravne in fizične osebe dovoli razpolaganje s finančnimi
sredstvi organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem
v Zvezni republiki Jugoslaviji (prva alinea prvega odstavka
tega člena), če se s temi sredstvi poravnajo terjatve, ki so jih
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma fizič-
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ne osebe s stalnim prebivališčem in državljanstvom Republi-
ke Slovenije imele pred datumom iz prvega odstavka tega
člena.

2. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom prejšnjega

člena;
– ravna v nasprotju s drugim odstavkom prejšnjega

člena.
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev

se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori katero koli od dejanj iz prejšnjega odstavka.

(3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav-
ljanjem dejavnosti.

(4) Z denarno kaznijo od 1.000 do 150.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 337-04/2001-1
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga

Milošević, Slobodan, nekdanji predsednik Zvezne re-
publike Jugoslavije, rojen v kraju Požarevac, Republika Srbi-
ja, dne 20. avgusta 1941;

Gajić-Milošević, Milica, snaha, rojena 1970;

Marković Mirjana, žena, rojena 10. julija 1942;

Milošević Borislav, brat, rojen leta 1936;

Milošević Marija, hčerka, rojena leta 1965;

Milošević Marko, sin, rojen 2. julija 1974;

Milutinović, Milan, predsednik Srbije; rojen v Beogra-
du, Republika Srbija, dne 19. decembra 1942;

Ojdanić, Dragoljub, nekdanji minister za obrambo, ro-
jen v kraju Ravni, Republika Srbija, dne 1. junija 1941;

Šajnović, Nikola, nekdanji podpredsednik vlade, rojen
v kraju Bor, Republika Srbija, dne 7. decembra 1948;

Stojilković, Vlajko, nekdanji minister za notranje za-
deve, rojen v kraju Mala Krsna, Republika Srbija, leta 1937;

Mrkšić, Mile, obtožen pred Mednarodnim kazenskim
sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), rojen v bliži-
ni kraja Vriginmost, Hrvaška, dne 20. julija 1947;

Radić, Miroslav, obtožen pred Mednarodnim kazen-
skim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), rojen
1. januarja 1961;

Sljivančanin, Veselin, obtožen pred Mednarodnim ka-
zenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (IT-95-13a), ro-
jen v bližini kraja Žabljak, Republika Črna gora, dne 13.
junija 1953.

1381. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ukrepih proti Talibanom (Afganistan)

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih
(Uradni list RS, št. 35/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih

proti Talibanom (Afganistan)

1. člen
V uredbi o ukrepih proti Talibanom (Afganistan) (Uradni

list RS, št. 79/01) se v 6. členu določeni zneski denarnih
kazni nadomestijo, in sicer:

– v prvem odstavku znesek od 5,000.000 do
30,000.000 tolarjev z 100.000 do 10,000.000 tolarjev;

– v drugem odstavku znesek od 300.000 do
1,500.000 tolarjev z 10.000 do 500.000 tolarjev;

– v tretjem odstavku znesek 1,500.000 do
10,000.000 tolarjev z 25.000 do 5,000.000 tolarjev;

– v četrtem odstavku znesek 100.000 do 450.000
tolarjev z 10.000 do 150.000 tolarjev.

Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 25.000 do 5,000.000 tolarjev

se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posa-
meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.«

V četrtem odstavku 6. člena se »fizična oseba« nado-
mesti s »posameznik«.

2. člen
7. člen se dopolni tako, da se na koncu stavka pika

nadomesti z vejico ter doda besedilo: »v skladu s pogoji, ki
jih določa zakon, ki ureja prekrške.«

3. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del

te uredbe in se objavi skupaj z njo.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 907-05/2001-4
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1

A) Resolucija 1267 (1999)

Posamezniki:

1. Mullah Mohammad Rabbani, predsednik vladnega
odbora, vodja Sveta ministrov;
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2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, prvi namestnik,
Svet ministrov; guverner Kandaharja;

3. Maulavi Abdul Kabir, drugi namestnik, Svet minis-
trov; guverner province Nangahar; vodja vzhodne cone;

4. Mullah Mohammed Omar, verski voditelj (‘Amir ul-
Mumineen’), Afganistan

5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, upravne zadeve;
6. Maulavi Sayyed Haqqan, minister za upravne zade-

ve;
7. Maulavi Abdul Latif Mansur, minister za kmetijstvo;
8. Mullah Shams-ur-Rahman, namestnik ministra za

kmetijstvo;
9. Maulavi Attiqullah Akhund, namestnik ministra za

kmetijstvo;
10. Maulavi Abdul Ghafoor, namestnik ministra za kme-

tijstvo;
11. Akhtar Mohammad Mansour, minister za civilno

letalstvo in promet;
12. Hadji Tahis, namestnik ministra za civilno letalstvo;
13. Mullah Mohammad Naim, namestnik ministra za

civilno letalstvo;
14. Hidayatullah Abu Turab, namestnik ministra za ci-

vilno letalstvo;
15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, minister za zveze;
16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, namestnik ministra za

zveze;
17. Maulavi Abdul Razaq, minister za trgovino;
18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, namestnik minis-

tra za trgovino;
19. Maulavi Nik Mohammad, namestnik ministra za tr-

govino;
20. Mullah Matiullah, carinarnica v Kabulu;
21. Maulavi Dadullah Akhund, minister za gradbeniš-

tvo;
22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, minister za obram-

bo;
23. Mullah Fazel M. Mazloom, namestnik poveljnika

vojaškega štaba;
24. Mullah Baradar, namestnik ministra za obrambo;
25. Mullah Abdul Rauf, poveljnik glavnega korpusa;
26. Mullah Amir Khan Motaqi, minister za šolstvo;
27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, namestnik mi-

nistra za šolstvo;
28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, namestnik ministra

za šolstvo;
29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, minister za

finance;
30. Mullah Arefullah Aref, namestnik ministra za finan-

ce;
31. Mullah Haji M. Ahmadi, predsednik banke Da Af-

ghanistan Bank;
32. Abdul Wakil Mutawakil, minister za zunanje zade-

ve;
33. Abdul Rahman Zahed; namestnik ministra za zuna-

nje zadeve;
34. Mullah Abdul Jalil, namestnik ministra za zunanje

zadeve;
35. Dr. Abdul Satar Paktis, oddelek protokola, Mini-

strstvo za zunanje zadeve;
36. Maulavi Faiz, oddelek za informiranje, Ministrstvo

za zunanje zadeve;
37. Shams-us-Safa Aminzai, tiskovno središče, Mini-

strstvo za zunanje zadeve;
38. Maulavi Abdul Baqi, konzularni oddelek, Ministrs-

tvo za zunanje zadeve;
39. M. Jawaz Waziri, oddelek za ZN, Ministrstvo za

zunanje zadeve;

40. Maulavi Djallalouddine Haqani, minister za mejne
zadeve;

41. Maulavi Abdul Hakim Monib, namestnik ministra za
mejne zadeve;

42. Alhaj M. Ibrahim Omari, namestnik ministra za mej-
ne zadeve;

43. Qari Din Mohammad, minister za visoko šolstvo;
44.  Maulavi Hamidullah Nomani, višji uradnik na Mini-

strstvu za visoko šolstvo;
45. Zabihullah Hamidi, namestnik ministra za visoko

šolstvo;
46. Maulavi Arsalan Rahmani, namestnik ministra za

visoko šolstvo;
47. Maulavi Qudratullah Jamal, minister za informira-

nje;
48. Mullah Abdul Baqi, namestnik ministra za informi-

ranje in kulturo;
49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, namestnik

ministra za informiranje in kulturo, zadolžen za kulturo;
50. Maulavi Rahimullah Zurmati, namestnik ministra za

informiranje in kulturo, zadolžen za publikacije;
51. Abdulhai Motmaen, oddelek za informiranje in kul-

turo, Kandahar;
52. Maulavi Mohammad Yaqoub, vodja Afganistanske-

ga mednarodnega urada (BIA);
53. Mullah Abdul Razaq, minister za notranje zadeve;
54. Mullah Abdul Samad Khaksar, namestnik ministra

za notranje zadeve, zadolžen za varnost;
55. Mohammad Sharif, namestnik ministra za notranje

zadeve;
56. Maulavi Noor Jalal, namestnik ministra za notranje

zadeve, zadolžen za upravne zadeve;
57. Maulavi Saed M. Azim Agha, oddelek za potne

liste in vizume;
58. Mullah Nooruddin Turabi, minister za pravosodje;
59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, namestnik ministra

za pravosodje;
60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, minister za

rudnike in industrijo;
61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, namestnik mi-

nistra za rudnike in industrijo;
62. Mullah Abdul Salam Zaief; namestnik ministra za

rudnike in industrijo;
63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, namestnik minis-

tra za rudnike in industrijo;
64. Qari Din Mohammad Hanif, minister za načrtova-

nje;
65. Maulavi Ezatullah, namestnik ministra za načrtova-

nje;
66. Maulavi M. Musa Hottak, namestnik ministra za

načrtovanje;
67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, minister za jav-

no zdravstvo;
68. Sher Abbas Stanekzai, namestnik ministra za javno

zdravstvo;
69. Maulavi Mohammadullah Mati, minister za javna

dela;
70. Maulavi Rostam Nuristani, namestnik ministra za

javna dela;
71. Hadji Molla Atiqullah, namestnik ministra za javna

dela;
72. Maulavi Najibullah Haqqani, namestnik ministra za

javna dela;
73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, minister za

Haj in verske zadeve;
74. Maulavi Moslim Haqqani, namestnik ministra za

Haj in verske zadeve;
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75. Maulavi Qalamudin Momand, namestnik ministra
za Haj;

76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister za repatria-
cijo;

77. Ramatullah Wahidyar, namestnik ministra za mu-
čenike in repatriacijo;

78. Mohammad Sediq Akhundzada, namestnik minis-
tra za mučenike in repatriacijo;

79. Maulavi Mohammad Wali, minister za preprečeva-
nje zla in širjenje kreposti;

80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, namestnik mi-
nistra za preprečevanje zla in širjenje kreposti;

81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, namestnik minis-
tra za preprečevanje zla in širjenje kreposti;

82. Qari Ahmadulla, minister za varnost (obveščevalna
dejavnost);

83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, namestnik ministra za
varnost (obveščevalna dejavnost);

84. Maulavi Ehsanullah, namestnik ministra za varnost
(obveščavalna dejavnost);

85. Mullah Habibullah Reshad, vodja preiskovalnega
oddelka;

86. Mullah Ahmed Jan Akhund, minister za vodo in
elektriko;

87. Inž. Mohammad Homayoon, namestnik ministra za
vodo in elektriko;

88. Maulavi Saiduddine Sayyed, namestnik ministra za
delo in socialne zadeve;

89. Maulavi Abdul Jabbar, guverner province Baghlan;
90. Maulavi Nurullah Nuri, guverner province Balkh;

vodja severne cone;
91. Muhammad Islam, guverner province Bamiyan;
92. Mullah Janan, guverner Fariaba;
93. Mullah Dost Mohammad, guverner province Ghaz-

ni;
94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guverner

province Herat;
95. Maulavi Abdul Bari, guverner province Helmand;
96. Maulavi Walijan, guverner province Jawzjan;
97. Mullah M. Hasan Rahmani, guverner province Kan-

dahar;
98. Mullah Manan Nyazi, guverner province Kabul;
99. Maulavi A. Wahed Shafiq, namestnik guvernerja

province Kabul;
100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, župan mesta Kabul;
101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guverner pro-

vince Khost;
102. Maulavi Nazar Mohammad, guverner province

Kunduz;
103. M. Eshaq, guverner province Laghman;
104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guverner provin-

ce Logar;
105. Maulavi Hamsudin, guverner province Wardak

(Maidan);
106. Maulavi A. Kabir, guverner province Nangarhar;
107. Mullah M. Rasul, guverner province Nimroz;
108. Maulavi Tawana, guverner province Paktia;
109. Mullah M. Shafiq, guverner province Samangan;
110. Maulavi Aminullah Amin, guverner province Sari-

pul;
111. Maulavi Abdulhai Salek, guverner province Uro-

uzgan;
112. Maulavi Ahmad Jan, guverner province Zabol;
113. Noor Mohammad Saqib, predsednik vrhovnega

sodišča;
114. Maulavi Sanani, vodja Dar-ul-Efta;
115. Maulavi Samiullah Muazen, namestnik na višjem

sodišču;

116. Maulavi Shahabuddin Delawar, namestnik na vi-
šjem sodišču;

117. Abdul Rahman Agha, predsednik vojaškega sodi-
šča;

118. Mullah Mustasaed, predsednik Akademije znano-
sti;

119. Maulavi Esmatullah Asem, generalni sekretar Af-
ganskega združenja Rdečega polmeseca (ARCS);

120. Maulavi Qalamuddin, predsednik Olimpijskega
komiteja;

121. Abdul Salam Zaeef, talibanski veleposlanik v Pa-
kistanu;

122. Abdul Hakim Mujahid, talibanski poslanik pri Zdru-
ženih narodih;

123. General Rahmatullah Safi, talibanski predstavnik
v Evropi;

124. Mullah Hamidullah, vodja letalske družbe Ariana
Afghan Airlines;

125. Alhaj Mullah Sadruddin, župan mesta Kabul;
126. Amir Khan Muttaqi, talibanski predstavnik v pogo-

vorih, ki jih vodijo ZN;
127. Jan Mohmmad Madani, odpravnik poslov, tali-

bansko veleposlaništvo, Abu Dhabi;
128. Shamsalah Kmalzada, drugi sekretar, talibansko

veleposlaništvo, Abu Dhabi;
129. Azizirahman, tretji sekretar, talibansko veleposla-

ništvo, Abu Dhabi;
130. Mawlawi Abdul Manan, ataše za trgovino, taliban-

sko veleposlaništvo, Abu Dhabi
131. Malawi Abdul Wahab; talibanski odpravnik poslov

v Rijadu.

Talibansko veleposlaništvo, Islamabad
132. Mullah Abdul Salam Zaeef (izredni in pooblaščeni

veleposlanik)
133. Habibullah Fauzi (prvi sekretar /namestnik vodje

misije)
134. Mohammad Sohail Shaheen (drugi sekretar)
135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (tretji sekretar)
136. Mullah Mohammad Zahid (tretji sekretar)
137. General Abdul Qadeer (vojaški ataše)
138. Maulavi Nazirullah Anafi (ataše za trgovino)
139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (ataše za repatriaci-

jo)
140. Mohammad Daud (upravni ataše)

Talibanski Generalni konzulat, Peshawar
141. Maulavi Najibullah (generalni konzul)
142. Qari Abdul Wali (prvi sekretar)
143. Syed Allamuddin (drugi sekretar)
144. Maulavi Akhtar Mohammad (ataše za izobraževa-

nje)
145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (trgovinski pred-

stavnik)

Talibanski Generalni konzulat, Karači
146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (generalni kon-

zul)
147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (prvi sekretar)
148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (tretji sekretar)
149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (ataše za trgovino)

Talibanski Generalni konzulat, Quetta
150. Maulavi Abdullah Murad (generalni konzul)
151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (prvi sekretar)
152. Maulavi Hamdullah (ataše za repatriacijo)
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Subjekti:

1. De Afghanistan Momtaz Bank

B) Resolucija 1333 (2000)

Posamezniki:
1. Abd Al-Hadi Al-Iraqi (tudi Abu Abdallah, Abdal Al-

Hadi Al-Iraqi).
2. Abdul Rahman Yasin (tudi Taha, Abdul Rahman S.;

tudi Taher, Abdul Rahman S.; tudi Yasin, Abdul Rahman
Said; tudi Yasin, Aboud); datum rojstva: 10. 4. 1960; kraj
rojstva: Bloomington, Indiana ZDA; SSN 156-92-9858
(ZDA); potni list št. 27082171 (ZDA (izdan 21. 6. 1992 v
Amanu, Jordanija)); drugi potni list št. MO887925 (Irak);
državljan ZDA.

3. Abdullah Ahmed Abdullah (tudi Abu Mariam; tudi Al-
Masri, Abu Mohamed; tudi Saleh) ; Afganistan; datum roj-
stva: 1963; kraj rojstva: Egipt; državljan Egipta.

4. Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firence, Italija.
5. Abu Hafs the Mauritanian (tudi Mahfouz Ould Al-

Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahame-
dou Ouid Slahi). datum rojstva: 1. 1. 1975.

6. Abu Zubaydah (tudi Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-
Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tar-
iq). Verjetno savdski, palestinski in jordanski državljan. Tesni
sodelavec Osame bin Ladna in pomočnik pri potovanjih
teroristov. Datum rojstva: 12. 3. 1971. Kraj rojstva: Rijad,
Saudska Arabija.

7. Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Span-
ga, Švedska; datum rojstva: 1. 6. 1968.

8. Agha, Haji Abdul Manan (tudi Saiyid, Abd Al-Man,
Am) Pakistan.

9. Ahmed Khalfan Ghailani (tudi “Ahmed The Tanzani-
an”; tudi “Foopie”; tudi “Fupi”; tudi Ahmad, Abu Bakr; tudi
Ahmed, A; tudi Ahmed, Abubakar; tudi Ahmed, Abubakar
K.; tudi Ahmed, Abubakar Khalfan; tudi Ahmed, Abubakary
K.; tudi Ahmed, Ahmed Khalfan; tudi Al Tanzani, Ahmad;
tudi Ali, Ahmed Khalfan; tudi Bakr, Abu; tudi Ghailani, Abu-
bakary Khalfan Ahmed, tudi Ghailani, Ahmed; tudi Ghilani,
Ahmad Khalafan; tudi Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed
Abdallah; tudi Khabar, Abu; tudi Khalfan, Ahmed; tudi Mo-
hammed, Shariff Omar); datum rojstva: 14. 3. 1974; drugi
datum rojstva: 13. 4. 1974; drugi datum rojstva: 14. 4.
1974; drugi datum rojstva: 1. 8. 1970; kraj rojstva: Zanzi-
bar, Tanzanija; državljan Tanzanije.

10. Ahmed Mohammed Hamed Ali (tudi Abdurehman,
Ahmed Mohammed; tudi Abu Fatima; tudi Abu Islam; tudi
Abu Khadiijah; tudi Ahmed Hamed; tudi Ahmed, Egipčan;
tudi Ahmed, Ahmed; tudi Al-Masri, Ahmad; tudi Al-Surir, Abu
Islam; tudi Ali, Ahmed Mohammed; tudi Ali, Hamed; tudi
Hemed, Ahmed; tudi Shieb, Ahmed; tudi Shuaib); Afgani-
stan; datum rojstva: 1965; kraj rojstva: Egipt; državljan Egip-
ta.

11. Al-Hamati, Muhammad (tudi Al-Ahdal, Mohammad
Hamdi Sadiq; tudi Al-Makki, Abu Asim), Jemen.

12. Al-Haq, Amin (tudi Amin, Muhammad; tudi Ah Haq,
Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); datum rojstva: 1960; kraj
rojstva: provinca Nangahar, Afganistan, afganistanski držav-
ljan, koordinator za varnost Osame bin Ladna.

13. Ali, Abbas Abdi, Mogadiš, Somalija.
14. Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50

Spanga, Švedska; datum rojstva: 1. 1. 1955+.
15. Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Span-

ga, Švedska; datum rojstva: 20. 11. 1974.

16. Al-Jadawi, Saqar; datum rojstva: 1965. Verjetno
državljan Jemna ali Saudove Arabije. Pomočnik Osame bin
Ladna.

17. Al-Jaziri, Abu Bakr, narodnost: alžirska, naslov: Pe-
šavar, Pakistan – povezan z Afghan Support Committee
(ASC) (Afganistanski odbor za podporo).

18.  Al-Kadr, Ahmad Sa’id (tudi Al-Kanadi, Abu Abd Al-
Rahman); datum rojstva: 1. 3. 1948; kraj rojstva: Kairo,
Egipt. Verjetno egiptovski in kanadski državljan.

19. Al-Libi, Abd al-Muhsin, tudi Ibrahim Ali Muhammad
Abu Bakr – povezan z Afghan Support Committee (ASC)
(Afganistanski odbor za podporo) in z Revival of Islamic
Heritage Society (RIHS) (Društvo za oživitev islamske dedi-
ščine).

20.  Al-Qadi, Yasin (tudi, Kadi, Shaykh Yassin Abdul-
lah; tudi Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudska Arabija.

21. Al-Sharif, Sa’d; datum rojstva: 1969; kraj rojstva:
Saudska Arabija. Svak in tesni sodelavec Osame bin Ladna.
Domnevno vodja finančne organizacije Osame bin Ladna.

22. Anas Al-Liby (tudi Al-Libi, Anas; tudi Al-Raghie, Na-
zih; tudi Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; tudi Al-Sabai, Anas),
Afganistan; datum rojstva: 30. 3. 1964; drugi datum rojstva:
14. 5. 1964; kraj rojstva: Tripolis, Libija; državljan Libije.

23. Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti
84, Rim, Italija.

24. Aweys, Hassan Dahir (tudi Ali, Sheikh Hassan Da-
hir Aweys) (tudi Awes, Shaykh Hassan Dahir), datum rojstva:
1935; državljan Somalije).

25. Ayman Al-Zawahari (tudi Ahmed Fuad Salim; tudi
Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operativni in vojaški
voditelj skupine Džihad. Verjetno egiptovski državljan. Bivši
voditelj egiptovskega islamskega džihada, zdaj tesni sodela-
vec Osame bin Ladna. Datum rojstva: 19. 6. 1951; kraj
rojstva: Giza, Egipt; potni list št. 1084010 (Egipt); druga št.
19820215.

26. Bin Marwan, Bilal; datum rojstva: 1947. Višji po-
ročnik pri Osami bin Ladnu.

27. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (tudi Ayadi Shafiq,
Ben Muhammad; tudi Ayadi Chafik, Ben Muhammad; tudi
Aiadi, Ben Muhammad; tudi Aiady, Ben Muhammad), Hele-
ne Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija; 129
Park Road, NW8, London, Velika Britanija; 28 Chausse Di
Lille, Moscron, Belgija; Darvingasse 1/2/58-60, Dunaj, Av-
strija; Tunizija; datum rojstva: 21. 1. 1963; kraj rojstva:
Safais (Sfax), Tunizija.

28. Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Ham-
burg, 22085 Nemčija; datum rojstva: 4. 8. 1958; kraj roj-
stva: Aleppo, Sirija; potni list št. 1310636262 (Nemčija).

29. Fahid Mohammed Ally Msalam (tudi Al-Kini, Usa-
ma; tudi Ally, Fahid Mohammed; tudi Msalam, Fahad Ally;
tudi Msalam, Fahid Mohammed Ali; tudi Msalam, Moham-
med Ally; tudi Musalaam, Fahid Mohammed Ali; tudi Salem,
Fahid Muhamad Ali); datum rojstva: 19. 2. 1976; kraj roj-
stva: Mombasa, Kenija; kenijski državljan.

30. Fazul Abdullah Mohammed (tudi Abdalla, Fazul;
tudi Adballah, Fazul; tudi Aisha, Abu; tudi Al Sudani, Abu
Seif; tudi Ali, Fadel Abdallah Mohammed; tudi Fazul, Abdal-
la; tudi Fazul, Abdallah; tudi Fazul, Abdallah Mohammed;
tudi Fazul, Haroon; tudi Fazul, Harun; tudi Haroon; tudi
Haroun, Fadhil; tudi Harun; tudi Luqman, Abu; tudi Moham-
med, Fazul; tudi Mohammed, Fazul Abdilahi; tudi Moham-
med, Fouad; tudi Muhamad, Fadil Abdallah); datum rojstva:
25. 8. 1972; drugi datum rojstva: 25. 12. 1974; drugi
datum rojstva: 25. 2. 1974; kraj rojstva: Moroni, Komori;
državljan Komorov; kenijski državljan.

31. Hijazi, Riad (tudi Hijazi, Raed M.; tudi Al-Hawen,
Abu-Ahmad; tudi Al-Maghribi, Rashid (Maročan); tudi Al-
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Amriki, Abu-Ahmad (Američan); tudi Al-Shahid, Abu-Ahmad),
Jordanija; datum rojstva: 1968; kraj rojstva: California, ZDA;
SSN: 548-91-5411.

32. Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Cam-
pione D’Italia, Švica, datum rojstva: 16. 6. 1938; kraj roj-
stva: Damask, Sirija; državljanstvo Švice in Tunizije.

33. Huber, Albert Friedrich Armand (tudi Huber, Ah-
med), Mettmenstetten, Švica; datum rojstva: 1927.

34. Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorche-
ster, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa,
Kanada.

35. Ibn Al-Shaykh Al-Libi.
36. Jama, Garad (tudi Nor, Garad K.) (tudi Wasrsame,

Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis,
Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis,
Minnesota; datum rojstva: 26. 6. 1974.

37. Jim’ale, Ahmed Nur Ali (tudi Jimale, Ahmed Ali)
(tudi Jim’ale, Ahmad Nur Ali) (tudi Jumale, Ahmed Nur) (tudi
Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubaj, ZAE; Mogadiš,
Somalija.

38. Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Sa-
laam Buildings, Mogadiš, Somalija.

39. Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (tudi Ludhianvi,
Mufti Rashid Ahmad; tudi Armad, Mufti Rasheed; tudi Wade-
hyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karači, Pakistan.

40. Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (tudi Mahmood,
Sultan Bashiruddin; tudi Mehmood, Dr Bashir Uddin; tudi
Mekmud,Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan,
Kabul, Afganistan (alternativen datum rojstva: 1937; alterna-
tiven datum rojstva: 1938; alternativen datum rojstva: 1939;
alternativen datum rojstva: 1940; alternativen datum rojstva:
1941; alternativen datum rojstva: 1942; alternativen datum
rojstva: 1943; alternativen datum rojstva: 1944; alternativen
datum rojstva: 1945; narodnost: Pakistanec).

41. Majeed, Abdul (tudi Majeed Chaudhry Abdul; tudi
Majid, Abdul) (datum rojstva: 15. april 1939; alternativen
datum rojstva: 1938; ; narodnost: Pakistanec).

42. Makhtab Al-Khidamat/ Al Kifah
43. Mansour, Mohamed (tudi Al-Mansour, Dr. Moha-

med), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Švica; Zürich, Švica;
datum rojstva: 1928, kraj rojstva: Egipt ali ZAE.

44. Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Švica.
45. Muhammed Atif (tudi Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al

Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al
Masri El Khabir, Taysir). datum rojstva 1956; kraj rojstva
Aleksandrija, Egip;. drugi datum rojstva 1951; drugi datum
rojstva 1944. Verjetno državljan Egipta. Višji poročnik (Seni-
or Lieutenant) Osame bin Ladna.

46. Muhammad Salah (tudi Nasr Fahmi Nasr Hasa-
nayn).

47. Muhsin Musa Matwalli Atwah (tudi Abdel Rahman;
tudi Abdul Rahman; tudi Al-Muhajir, Abdul Rahman; tudi Al-
Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; datum rojstva: 19.6.
1964; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državljan.

48. Mustafa Mohamed Fadhil (tudi Al Masri, Abd Al
Wakil; tudi Al-Nubi, Abu; tudi Ali, Hassan; tudi Anis, Abu;
tudi Elbishy, Moustafa Ali; tudi Fadil, Mustafa Muhamad;
tudi Fazul, Mustafa; tudi Hussein; tudi Jihad, Abu; tudi Kha-
lid; tudi Man, Nu; tudi Mohammed, Mustafa; tudi Yussrr,
Abu); datum rojstva: 23. 6. 1976; kraj rojstva: Kairo, Egipt;
egiptovski državljan; kenijski državljan; kenijska osebna iz-
kaznica št. 12773667; serijska št. 201735161.

49. Nada, Youssef (tudi Nada, Youssef M.) (tudi Nada,
Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia,
Italija; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d’Italia, Švica;
via Riasc 4, ch-6911 Campione d’Italia I, Švica; datum
rojstva: 17. 5. 1931 ali 17. 5. 1937; kraj rojstva: Aleksan-
drija, Egipt; tunizijski državljan.

50. Sayf-Al Adl (tudi Saif Al-’Adil), datum rojstva 1963;
kraj rojstva: Egipt. Verjetno egiptovski državljan. Odgovoren
za varnost Osame bin Ladna.

51. Shaykh Sai’id (tudi Mustafa Muhammad Ahmad).
Kraj rojstva: Egipt.

52. Sheikh Ahmed Salim Swedan (tudi Ahmed The
Tall; tudi Ally, Ahmed; tudi Bahamad; TUDI Bahamad, She-
ik; tudi Bahamadi, Sheikh; tudi Suweidan, Sheikh Ahmad
Salem; tudi Swedan, Sheikh; tudi Swedan, Sheikh Ahmed
Salem); datum rojstva: 9. 4. 1969; ali datum rojstva: 9. 4.
1960; kraj rojstva: Mombasa, Kenija; kenijski državljan.

53. Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (tudi Hamdi Ahmad
Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Datum rojstva 15.3.1963; kraj
rojstva: Aleksandrija, Egipt.

54. Thirwat Salah Shihata (tudi Tarwat Salah Abdallah,
Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Datum rojstva 29.
6. 1960; kraj rojstva: Egipt.

55. Tufail Mohammed (tudi Tufail, S.M.; tudi Tufail,
Sheik Mohammed) (narodnost: Pakistanec).

56. Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Ak-
bar Khan, Kabul, Afganistan; Pakistan;

57. Usama Bin Laden (tudi Usama Bin Muhammed Bin
Awad, Osama Bin Laden: tudi Abu Abdallah Abd Al-Hakim).
Datum rojstva: 30. 7. 1957; kraj rojstva: Jeddah, Saudova
Arabija; drugi datum rojstva: 28. 7. 1957; drugi kraj rojstva
Jemen. Državljanstvo Saudove Arabije odvzeto, zdaj uradno
afganistanski državljan.

58. Uthman, Omar Mahmoud (tudi Al-Filistini, Abu Qat-
ada; tudi Takfiri, Abu Umr; tudi Abu Umar, Abu Omar; tudi
Uthman, Al-Samman; tudi Umar, Abu Umar; tudi Uthman,
Umar; TUDI Abu Ismail), London, Velika Britanija; datum
rojstva: 30.12.1960 ali 13.12.1960.

59. Yuldashev, Tohir (tudi Yuldashev, Takhir), Uzbeki-
stan.

60. Zia, Mohammad (tudi Zia, Ahmad); C/O Ahmed
Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pa-
kistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market,
Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Sha S/.

Subjekti:
1. Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside

Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota.
2. Abu Sayyaf Group (tudi Al Harakat Al Islamiyya).
3. Afghan Support Committee (ASC) (Afganistanski od-

bor za podporo), tudi Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jami-
at Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, in
Ahya ul Turas, lokacije uradov: sedež – G.T. Road (verjetno
Grand Trunk Road), blizu Pushtoon Garhi Pabbi, Pešavar,
Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah šola, Ja-
labd, Afganistan.

4.  Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. BOX 3313 Deira
Dubaj, ZAE; P.O. Box 20066, Dubaj, ZAE.

5. Al-Barakaat, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE.
6. Banka Al-Barakaat Bank, Mogadiš, Somalija.
7. Somalijska banka Al-Barakat (Bss) (tudi Barakat Bank

Of Somalia), Mogadiš, Somalija; Bossaso, Somalija.
8. Al-Barakat Finance Group, Dubaj, ZAE; Mogadiš,

Somalija.
9. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubaj, ZAE; Mo-

gadiš, Somalija.
10. Al-Barakat Global Telecommunications (tudi Bara-

kaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubaj, ZAE; Mo-
gadiš, Somalija; Hargeysa, Somalija.

11. A1-Barakat Group of Companies Somalia Limited
(tudi Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Du-
baj, ZAE; Mogadiš, Somalija.
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12. A1-Barakat International (tudi Baraco Co.), Box
2923, Dubaj, ZAE.

13. Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira,
Dubaj, ZAE.

14. Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Ave-
nue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408.

15. Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Had-
hramawt Governorate, Jemen.

16. Al-Haramain Islamic Foundation-Bosnia and Her-
zegovina.

17. Al-Haramain Islamic Foundation-Somalia.
18. Al-Itihaad Al-Islamiya / AIAI.
19. Al-Jihad/ Egiptovsko islamsko gibanje (tudi egip-

tovski Al-Jihad, egiptovski islamski Jihad, skupina Jihad,
novi Jihad).

20. Al-Nur Honey Press Shops (tudi Al-Nur Honey Cen-
ter), Sanaa, Jemen.

21. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company
Limited, (prej Al Taqwa Trade, Property and Industry) (prej Al
Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (prej
Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach
8,9490 Vaduz Fl, Lihtenštajn.

22. Al Qa’ida/ Islamska vojska (tudi “The Base” (baza),
Al Qaeda, Islamska rešilna fundacija, Skupina za ohranitev
svetih krajev, Islamska vojska za osvoboditev svetih krajev,
Svetovna islamska fronta za džihad proti Judom in križarjem,
Mreža Osame bin Ladna, Organizacija Osame bin Ladna).

23. Al Rashid Trust (tudi Al-Rasheed Trust).
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karači, Paki-

stan. Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahor,
Pakistan.

Urad Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbotta-
bad Road, Mansehra, Pakistan.

Urad Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road,
Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan. Urad Dha’rbi-M’unin,
Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road,
Rawalpindi, Pakistan.

Urad Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental
Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan.

Operacije v Afganistanu: Herat Jalalabad, Kabul, Kan-
dahar, Mazar Sherif. Tudi operacije na Kosovu, v Čečeniji.

24. Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commer-
ce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; By the
Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Ta’iz, Jemen;
Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Stre-
et, Doha, Qatar.

25. Armed Islamic Group (tudi Al Jamm’ah Al-Islamiah
Al- Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

26. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl,
Lihtenštajn.

27. Asbat Al-Ansar.
28. Bank Al Taqwa Limited (tudi Al Taqwa Bank) (tudi

Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahami; C/O
Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau,
Bahami.

29. Barakaat Construction Company (gradbeno podje-
tje), P.O. Box 3313, Dubaj, ZAE.

30. Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313,
Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija.

31. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Span-
ga, Švedska.

32. Barakaat International Foundation (Mednarodna
fundacija), Box 4036, Spanga, Stockholm, Švedska; Rinke-
bytorget 1, 04 Spanga, Švedska.

33. Barakaat North America, Inc., 925 Washington
Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ot-
tawa, Ontario, Kanada.

34. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso,
Somalija; Nakhiil, Somalija; Huruuse, Somalija; Raxmo, So-
malija; Ticis, Somalija; Kowthar, Somalija; Noobir, Somalija;
Bubaarag, Somalija; Gufure, Somalija; Xuuxuule, Somalija;
Ala Aamin, Somalija; Guureeye, Somalija; Najax, Somalija;
Carafaat, Somalija.

35. Barakaat Telecommunications Co. Somalija, Ltd.,
P.O. Box 3313, Dubaj, ZAE.

36. Barakat Banks and Remittances, Mogadiš, Soma-
lija; Dubaj, ZAE.

37. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43,
Dorchester, Massachusetts 02122-3224.

38. Barakat Computer Consulting (BCC) (Računalni-
ško svetovanje), Mogadiš, Somalija.

39. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiš, Soma-
lija.

40. Barakat Global Telephone Company, Mogadiš, So-
malija; Dubaj, ZAE.

41. Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus,
Ohio.

42. Barakat International Companies (BICO), Moga-
diš, Somalija; Dubaj, ZAE.

43. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Stre-
et, Suite 205, Minneapolis, Minnesota.

44. Barakat Post Express (BPE), Mogadiš, Somalija.
45. Barakat Refreshment Company, Mogadiš, Somali-

ja; Dubaj, ZAE.
46. Barakat Telecommunications Company Limited (tu-

di Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš,
Somalija; Kievitlaan 16, T’veld, Noord-Holland, Nizozem-
ska.

47. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South
Brandon Street, Seattle, Washington.

48. Barako Trading Company, LLC, P.O. Box 3313,
Dubaj, ZAE.

49. Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubaj,
ZAE.

50. Global Service International, 1929 5th Street, Sui-
te 204, Minneapolis, Minnesota.

51. Harakat Ul-Mujahidin / HUM (tudi Al-Faran, Al-Ha-
did, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul- Mujahi-
deen).

52. Heyatul Ulya, Mogadiš, Somalija.
53. Islamic Army of Aden (Islamska vojska v Adnu).
54. Islamic Movement of Uzbekistan (Islamsko gibanje

v Uzbekistanu) (tudi IMU).
55. Jaish-I-Mohammed (tudi Mohamedova vojska), Pa-

kistan.
56. Jam’yah Ta’awun Al-Islamia (tudi Society of Islamic

Cooperation) (tudi Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya) (tudi Jit),
Kandahar City, Afganistan.

57. Lybian Islamic Fighting Group (Libijska islamska
skupina za boj).

58. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (tudi
Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderpo-
sten). Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Nemčija.

59. Nada Management Organization Sa (prej Al Taqwa
Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22,
Ch-6900 Lugano Ti, Švica.

60. Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira,
Dubaj, ZAE.

61. Rabita Trust, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road,
Education Town, Lahor, Pakistan; Wares Colony, Lahor,
Pakistan.

62. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiš, So-
malija; Dubaj, ZAE.
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63. Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) (Društvo
za oživitev islamske dediščine), tudi Jamiat Ihia Al-Turath Al-
Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African
Continent (Društvo za oživitev islamske dediščine na afri-
škem kontinentu), Jamia Ihya ul Turath, lokacije uradov:
Pakistan in Afganistan. Op.: Določeni so le pakistanski in
agfanistanski uradi te enitete.

64. Salafist Group for Call and Combat (Salafistična
skupina za poziv in boj) / GSPC (tudi Le Groupe Salafiste
Pour La Prediction et le Combat).

65. Somali Internet Company, Mogadiš, Somalija.
66. Somali International Relief Organization (Somalij-

ska mednarodna organizacija za pomoč), 1806 Riverside
Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota.

67. Somali Network Ab (Somalijska mreža Ab), Hally-
bybacken 15, 70 Spanga, Švedska.

68. Wafa Humanitarian Organization (Humanitarna or-
ganizacija Wafa) (tudi Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54,
Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan.

Uradi v Saudovi Arabiji, Kuvajtu in ZAE.
69. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campio-

ne D’italia I, Švica.
70. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Ka-

ertner Ring 2/2/5/22, 1010 Dunaj, Avstrija.

1382. Uredba o določitvi ureditvenega območja
meddržavnega mejnega prehoda Rogatec

Na podlagi 5. člena v povezavi z drugim odstavkom 12.
člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvi-
jo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega

mejnega prehoda Rogatec

1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržav-

nega mejnega prehoda Rogatec (v nadaljnjem besedilu:
mejni prehod), na podlagi elaborata za ugotavljanje javne
koristi za mejni prehod Rogatec, ki ga je izdelal VIZURA,
d.o.o., Celje, s št. elaborata: 49/02-04 in datumom 14. 2.
2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Repu-
blike Slovenije.

2. člen
Ureditveno območje obsega naslednje nepremičnine,

potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpek-
cijskega nadzora, in sicer parcele ali dele parcel, parcelnih
številk:

*110, 568/2, 962/5, *115/5, 553/1 in 1064, vse
k.o. Rogatec, ter neposredno okolico z objekti, ki so potre-
bni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer parcele
ali dele parcel, parcelnih številk: 568/3, 554/18, 1000,

1002, 553/2, 1060, 1059, 1062, *115/1, 551/2,
*115/2, 1061, vse k.o. Rogatec.

Ureditveno območje obsega tudi infrastrukturne objek-
te in naprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje mejne-
ga prehoda in so zunaj območja iz prvega odstavka tega
člena in se nahajajo na parceli, parcelne številke 568/1,
k.o. Rogatec.

Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz
1. člena te uredbe.

3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega obmo-

čja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti.

Ureditveno območje se nahaja v območju, ki upošteva
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za
območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99), ki
predvidevajo gradnjo infrastrukturnih objektov in pripravo
zemljišča, urejanje okolice, zelenih površin in mestnega ze-
lenja in ga ureja prostorski izvedbeni načrt, sprejet z odlo-
kom o ureditvenem načrtu meddržavnega mejnega prehoda
v Rogatcu (Uradni list RS, št. 14/00).

4. člen
Območje mejnega prehoda zajema parcele ali dele

parcel, namenjene:
– za novogradnjo, postavitev zidanega objekta carine

in policije,
– za rušitve obstoječih objektov oziroma prestavitve

obstoječih kontejnerjev na mejnem prehodu,
– za razširitev obstoječega in izgradnjo novih nadstre-

škov za osebni promet,
– za ureditev parkirišč in ostale infrastrukture in
– za gradnjo protihrupne ograje.

5. člen
Šteje se, da je za namene iz 4. člena, na območju iz

2. člena, izkazana javna korist.

6. člen
Ureditveno območje je prikazano na publikacijski karti:

Pregledna situacija in je sestavni del te uredbe.

7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se lahko začne s priprav-

ljalnimi deli.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 280-14/2002-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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PUBLIKACIJSKA KARTA: Pregledna situacija

1383. Uredba o spremembi uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč

Na podlagi 73. in 76. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94,
33/00 – odl. US in 87/01) ter 8. in 10. člena zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 –
odl. US in 28/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o organiziranju,

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč

1. člen
V uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju

sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.

22/99, 99/99 in 102/00) se v merilih za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot besedilo oddelka III.: “Merila za
razvrščanje industrijskih gasilskih enot“ nadomesti z novim
besedilom, ki je določen v prilogi te uredbe in je njen
sestavni del.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 812-01/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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I. Kategorije industrijskih gasilskih enot 
 
Industrijske gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) posameznih kategorij morajo izpolnjevati naslednje minimalne 
pogoje glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme: 
 

Obvezna prisotnost gasilcev 
na delovno izmeno L]YHQ�GHORYQHJD�þDVD Kategorija GE 

poklicnih nepoklicnih poklicnih nepoklicnih 

3ULSDGDMRþD�JDVLOVND�YR]LOD�
in oprema 

GE I. kategorije - 3 - -  
GE II. kategorije - 5 - 1 GV-1 ali GV-V1 
GE III. kategorije 2 1 1 1 GVC-16/25 

GE IV. kategorije 4 5 4 5 
GVC-16/15, GVC-24/50 
ali GVS-V 

 
7HUPLQ�L]YHQ�GHORYQHJD�þDVD�YNOMXþXMH�WXGL�VRERWH��QHGHOMH�LQ�SUD]QLNH� 
 
=D� GRORþHQD� SRGMHWMD� VH� ]� RGORþER� LQãSHNWRUMD� ODKNR� GRORþL� WXGL� YHþ� � JDVLOFHY� LQ� RSUeme oziroma  višjo kategorijo  
JDVLOVNH�HQRWH�NRW�MH�GRORþHQD�V�WHPL�PHULOL� 
 
Nepoklicni  gasilec po teh merilih je delavec podjetja z opravljenim izpitom za gasilca v skladu z zakonom o gasilstvu. 
 
Industrijske GE se lahko organizirajo kot prostovoljna gasilska društva ali kot gasilske enote v okviru posebnega 
oddelka s poklicnim jedrom ali brez. 
 
 
,,��0HULOD�]D�UD]YUãþDQMH�LQGXVWULMVNLK�JDVLOVNLK�HQRW� 
 
Kategorije industrijskih GE, ki jih morajo na podlagi zakona ustanoviti podjetja, zavodi in druge organizacije, se 
GRORþLMR�QD�SRGODJL�VNXSQHJD�ãWHYLOD�WRþN�GRVHåHQLK�JOHGH�QD�� 

1. vrsto dejavnosti, 
2. število zaposlenih, 
3. površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, 
4. RGGDOMHQRVW��LQGXVWULMVNHJD�REUDWD�RG��QDMEOLåMH�XVWUH]QH�WHULWRULDOQH�*(��9��DOL�YLãMH�kategorije),  
5. YJUDMHQH�VLVWHPH�DNWLYQH�SRåDUQH�]DãþLWH� 
 
 
6NXSQR�ãWHYLOR�WRþN�]D�SRVDPH]QH�NDWHJRULMH�*(�MH� 
 

SKUPNO ŠTEVILO  
'26(ä(1,+�72ý. KATEGORIJE GE 
do 4  ni potrebno ustanavljati GE 
5–7 GE I. kategorije 
8–9 GE II. kategorije 
10–15  GE III. kategorije 
nad 15 GE IV. kategorije 

 
����7RþNRYDQMH�JOHGH�QD�YUVWR�GHMDYQRVWL 
 
7RþNRYDQMX�JOHGH�QD�YUVWR�GHMDYQRVWL�VH�L]YHGH�SR�PHULOLK�]D�SRYHþDQR�QHYDUQRVW�QDVWDQND�SRåDUD��HNVSOR]LMH�DOL�GUXJH�
SRVHEQH�QHYDUQRVWL��NL�MLK�GRORþL�PLQLVWHU��SULVWRMHQ�]D�YDUVWYR�SUHG�SRåDURP� 
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����7RþNRYDQMH�JOHGH�QD�ãWHYLOR�]DSRVOHQLK 
 
*OHGH�QD�ãWHYLOR�]DSRVOHQLK�SULSDGD�QDVOHGQMH�ãWHYLOR�WRþN� 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH â7(9,/2�72ý.  
do 14 0 
15–25 1 
26–50 2 
51–100 3 
101–250 4 
nad 250 5 
 
 

����7RþNRYDQMH�JOHGH�QD�SRYUãLQH��NL�VH�XSRUDEOMDMR za opravljanje dejavnosti 
 
Glede na površine, ki se uporabljajo za opravOMDQMH�LQGXVWULMVNH�DOL�GUXJH�SRåDUQR�WYHJDQH�GHMDYQRVWL��QHWR�XSRUDEOMHQD�
SRYUãLQD��NL�VH�XSRUDEOMD�]D�SURL]YRGQL�SURFHV���SULSDGD�QDVOHGQMH�ãWHYLOR�WRþN�  

 

POVRŠINA OZEMLJA (v ha) ŠT(9,/2�72ý.  
do 0,5 0 
0,5–1 1 
1 - 2 2 
2–5 3 
5–8 4 
nad 8 5 
 

 
����7RþNRYDQMH�JOHGH�QD�RGGDOMHQRVW�*( 
 
6NXSQHPX�VHãWHYNX�VH�GRGD�GYH�WRþNL��þH�Y�RGGDOMHQRVWL����PLQXW�YRåQMH��RNROL����NP��QL�XVWUH]QH�WHULWRULDOQH�JDVLOVNH�
enote, in sicer: 
�� V. ali višje kategoriMH�]D�SRGMHWMD��NL�GRVHåHMR�GR����WRþN��þH�EL�ELOD�WHULWRULDOQD�*(�EROM�RGGDOMHQD� 
�� 9,��DOL�YLãMH�NDWHJRULMH�]D�SRGMHWMD��NL�GRVHåHMR�YHþ�NRW����WRþN��þH�EL�ELOD�WHULWRULDOQD�*(�EROM�RGGDOMHQD��QDG����

km). 
 
 
����7RþNRYDQMH�JOHGH�QD�YJUDMHQH�VLVWHPH�DNWLYQH�SRåDUQH�]DãþLWH 
 
3R�WHP�NULWHULMX�VH�VNXSQHPX�GRVHåHQHPX�ãWHYLOX�WRþN�RGY]HPDMR�WRþNH��LQ�VLFHU� 
�� ��WRþNR��þH�VR�Y�SRGMHWMX��]DYRGX�DOL�GUXJL�RUJDQL]DFLML�QDSUDYH�]D�MDYOMDQMH�SRåDUD�LQ�DODUPLUDQMH�  
�� ��WRþNR��þH�VR�Y�SRGMHWMX��]DYRGX�DOL�GUXJL�RUJDQL]DFLML�Ygrajene avtomatske stabilne naprave za gašenje. 
 
6NXSQR�MH�PRåQR�RGY]HWL�QDMYHþ���WRþNL� 
 
9�]DRNURåHQLK� LQGXVWULMVNLK� NRPSOHNVLK� DOL� FRQDK�� NMHU� REVWRMD� YHþ� UD]OLþQLK� VDPRVWRMQLK� SRGMHWLM�� NL�PRUDMR� SR� WHK�
merilih imeti gasilsko enoto, lahko podjetja ustanRYLMR� VNXSQR� JDVLOVNR� HQRWR�� NL� XVWUH]D� NDWHJRULML� QDMEROM� SRåDUQR�
RJURåHQHJD�SRGMHWMD�Y�NRPSOHNVX� 
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1384. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS,
št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in
36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ura-
dni list RS/I, št. 8/91) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 20/92 in 65/99) se tretji
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Soustanovitelj Kemijskega inštituta kot javnega ra-
ziskovalnega zavoda je Slovenska akademija znanosti in
umetnosti.«

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) glasi:

Glavna dejavnost:
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju medicine
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.
O/90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki
O/92.511 Dejavnost knjižnic

Stranska dejavnost:
DE/22.110 Izdajaje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DG/24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij
DG/24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih

kemikalij
DG/24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih

kemikalij
DG/24.410 Proizvodnja farmacevtskih surovin
DG/24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno

krmiljenje
K/72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K/72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.«

3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– program dela inštituta,

– letna poročila o izvajanju programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju programa dela inštituta,
– letni program dela inštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in razisko-

valnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja spre-

jema statut, program dela inštituta ter imenuje in razrešuje
direktorja.«

4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, pri če-

mer se pri prvem imenovanju štiri člane imenuje za dve leti.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu

inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom

inštituta in poslovnikom o delu upravnega odbora.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-16/2001-4
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1385. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list
RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in
36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ura-
dni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije na
136. dopisni seji dne 5. 4. 2002 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut

1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda

Pedagoški inštitut (Uradni RS, št. 26/95 in 65/99) se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) glasi:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.240 Priprava za tisk
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/52.471 Dejavnost knjigarn
– K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področu družboslovja
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– K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike

– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M/80.302 Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303 Univerzitetno izobraževanje
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.521 Dejavnost muzejev«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-17/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1386. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za kazalnike
maksimuma razreda 1,0

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za kazalnike

maksimuma razreda 1,0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kazalniki maksi-
muma srednje električne moči razreda 1,0 (v nadaljnjem
besedilu: kazalniki maksimuma), ki so kot dodatne naprave
mehanično povezani s števcem električne energije, da ka-
žejo to moč v enakih zaporednih časovnih presledkih, po-
stopke ugotavljanja skladnosti in overitev, način označeva-
nja ter rok redne overitve.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP–55.

2. člen
Ta pravilnik velja tudi za števce električne energije, če

se pojavljajo medsebojni vplivi kazalnika maksimuma in štev-
ca električne energije.

3. člen
Ta pravilnik ne velja za kazalnike maksimuma, katerih

delovanje temelji na termičnem delovanju ali ki delujejo s
pomočjo električnih impulzov, in tudi ne za kumulativne ka-
zalne naprave, namenjene samo za kontrolo.

4. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

men:
– »kazalnik maksimuma« je naprava, dodana števcu

električne energije, ki kaže največjo vrednost srednje moči
– maksimum. Kazalniki maksimuma so lahko povezani s
števci električne energije raznih razredov točnosti.

Kazalnik maksimuma sestavljajo:
a) sklopka,
b) razklopna priprava,
c) priprava za vračanje sklopke,
č) priprava za kazanje maksimuma,
d) priprava za vračanje kazalnika maksimuma,
e) časovno krmilna priprava;
– »sklopka« je del, prek katerega osnovni števec oziro-

ma po osnovnem števcu mehanično vodena dodatna pripra-
va pomika naprej kazalec ali kolut (kolute) kazalnika maksi-
muma;

– »razklopna priprava« je del, ki v času izklopljenosti
sprosti zvezo med kazalnikom maksimuma in osnovnim štev-
cem;

– »priprava za vračanje sklopke« je del, ki v času izklo-
pljenosti vrača sklopko v začetni položaj, ne da bi pri tem
vplivala na položaj kazalca oziroma koluta (kolutov), ki ka-
že(jo) maksimum;

– »priprava za kazanje maksimuma« je del, ki kaže
maksimum oziroma največjo vrednost srednje moči in sesto-
ji iz kazalca, ki se premika prek nepremične skale, ali iz
graduiranega koluta (kolutov), ki se premika(jo) ob nepre-
mičnem indeksu;

– »priprava za vračanje kazalnika maksimuma« je del, s
katerim se kazalec ali kolut (koluti) kazalnika maksimuma
ročno ali kako drugače vrne(jo) v začetni položaj;

– »časovno krmilna priprava« je priprava, s katero se
določi merilna perioda.

Časovno krmilna priprava je lahko v osnovnem števcu
kot sinhronski pogonski mehanizem ali zunaj nosilnega štev-
ca, npr. kot stikalna ura;

– »pokazani maksimum« je največja vrednost povpreč-
ne moči, ki jo pokaže kazalnik maksimuma med dvema
vrnitvama kazalne priprave v ničlišče v zaporednih merilnih
periodah.

Pokazni maksimum lahko kaže kazalec, ki se premika
prek nepremične skale, ali nepremični indeks, prek katere-
ga se premika(jo) graduirani kolut (koluti);

– »srednja vrednost moči« je količnik delovne, jalove
ali navidezne energije in časa, v katerem je ta energija
proizvedena oziroma porabljena;

– »merilna perioda (tm)« je nazivna vrednost trajanja
enakih zaporednih časovnih presledkov (npr. tm = 15 min),
ki obsega čas, ko je kazalnik maksimuma povezan s štev-
cem električne energije (tu), in čas izklopljenosti (ti);

– »kumulativni številčnik« je dodatna priprava s koluti
za kumuliranje, ki sešteva pokazane maksimume pri zapore-
dnem vračanju kazalca oziroma koluta (kolutov) za kazanje
maksimuma v začetni položaj;

– »kumulativna kazalna priprava za kontrolo« je dodat-
na priprava, ki je enaka kumulativnemu številčniku, le da je
navadno manj natančna in se uporablja samo za kontrolo;

– »osnovni števec« je števec električne energije, ki se
mu doda kazalnik maksimuma in ga poganja sklopka kazal-
nika maksimuma;

– »čas izklopljenosti (ti)« je čas znotraj merilne periode,
v katerem se sprosti zveza med kazalnikom maksimuma in
osnovnim števcem. To je čas, ki je potreben, da se sklopka
vrne v svoj začetni položaj;
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– »skala« je vrsta črtic in številk, s pomočjo katerih se
dobi vrednost merjene veličine;

– »razdelba skale« je vrsta črtic, ki omogočajo, da se
ugotovi položaj gibljivega organa (kazalca ali koluta);

– »oštevilčenje skale« je vrsta številk na skali;
– »razdelek« je razmik med sosednima črticama na

razdelbi skale;
– »številčnica« je plošča, na katere vidni površini so

ena ali več skal ter potrebni simboli in napisi;
– »merilno območje« je del skale, v katerem se meri z

navedeno natančnostjo;
– »merilni doseg kazalnika maksimuma« je vrednost

merjene veličine, do katere se sme uporabljati kazalnik mak-
simuma;

– »merilni doseg skale« je končna vrednost skale;
– »merilni doseg pri številčniku s koluti« je vrednost,

navedena na številčniku;
– »konstanta kazalnika maksimuma (Km)« je koeficient

(npr. n x kW), s katerim se množi odčitana vrednost na
skalah brez merske enote, da bi se dobila ustrezna moč;

– »faktor odčitavanja (C) kazalnika maksimuma« je šte-
vilo, s katerim se množi odčitana vrednost na skalah z mer-
sko enoto pri števcih, ki so predvideni za priključitev prek
merilnih transformatorjev, da bi se upoštevala prestava tran-
sformatorja in dobila primarna moč;

– »lastni pogrešek kazalnika maksimuma« je pogrešek,
ki nastane samo s sklapljanjem, razklapljanjem ali vračanjem
v začetni položaj, ter s pripravo za kazanje in kumulativnim
številčnikom, ne da bi bil upoštevan pogrešek osnovnega
števca in stikalne ure. Lastni pogrešek se izraža v odstotkih
merilnega dosega.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE

5. člen
Razred kazalnika maksimuma se določa po njegovem

lastnem pogrešku in ni odvisen od pogreška osnovnega
števca.

6. člen
Konstrukcija, izdelava in material, iz katerega je izde-

lan kazalnik maksimuma, morajo izpolnjevati pogoje, ki
veljajo za konstrukcijo delov, izdelavo in materiale osnov-
nega števca.

7. člen
Skupni okrov osnovnega števca in kazalnika maksimu-

ma mora izpolnjevati zahteve iz 13. člena pravilnika o mero-
slovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energi-
jo (Uradni list RS, št. 31/02).

Gumb priprave za vračanje kazalnika maksimuma v
začetni položaj mora biti iz izolirnega materiala. Kovinski
gumbi morajo biti izolirani.

8. člen
Priključnica, priključne sponke in pokrov priključnice

števca s kazalnikom maksimuma morajo izpolnjevati zahteve
iz 14. in 15. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za
indukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št.
31/02).

9. člen
Priprava za vračanje kazalnika maksimuma v začetni

položaj ne sme v svojem normalnem položaju vplivati na
kazalec ali kolut (kolute) za kazanje maksimuma. Konstruira-
na mora biti tako, da jo je mogoče premikati ročno in da jo je

mogoče zaplombirati ali zakleniti v njenem normalnem polo-
žaju. Pri tem ne sme biti mogoče, da bi se kazalec ali kolut
(koluti) za kazanje maksimuma vrnil(i) v začetni položaj, do-
kler se prej ne odstrani plomba ali ne odklene ključavnica.

10. člen
Maksimum se lahko kaže s kazalcem, ki se premika

prek nepremične skale, z enim ali več koluti, ki se premikajo
prek nepremičnega indeksa. Skala je lahko oštevilčena v
enotah moči (npr. W, var, VA) ali pa je brez teh enot, vendar
mora imeti ustrezno razdelbo.

Pri oštevilčenju skale brez merske enote se pokazani
maksimum ugotovi ob upoštevanju konstante kazalnika mak-
simuma (Km).

Pri števcih, ki so namenjeni za priključek prek merilnih
transformatorjev, se neposredno odčitana vrednost moči ali
vrednost moči, ugotovljena na način, kot je določeno v
prejšnjem odstavku, po potrebi množi s faktorjem odčitava-
nja (C) kazalnika maksimuma.

Če ni določeno drugače, mora merilni doseg razdelbe
na skali ustrezati približno največji moči števca. Ta doseg
mora biti določen z zaokrožitvijo na najbližjo večjo vrednost
glede na največjo moč števca.

Izbran je lahko tudi manjši tok od največjega toka štev-
ca, vendar mora vsak tako izbran tok znašati polovico teme-
ljnega toka števca oziroma mora biti enak temeljnemu toku
števca ali enak celemu večkratniku temeljnega toka.

Spodnja meja merilnega območja mora znašati največ
20% merilnega dosega.

Če ima kazalnik maksimuma več kazalnih priprav, npr.
kazalec za kazanje maksimuma, kolute za kazanje maksimu-
ma ali kumulativni številčnik, morajo biti zahteve glede toč-
nosti izpolnjene samo za eno izmed kazalnih priprav.

Nastavljanje sklopke na ničlišče mora biti vidno. Kaza-
lec za kazanje maksimuma mora biti označen z rdečo barvo,
številčnik maksimuma pa mora biti zaokrožen z rdečo barvo.

Sklopka in pripadajoči številčnik morata biti označena s
črno barvo.

11. člen
Kazalec za kazanje maksimuma se mora pri povečeva-

nju vrednosti maksimuma gibati predvsem z leve v desno ali
od spodaj navzgor.

Če skala presega 180°, se mora kazalec pri povečeva-
nju vrednosti maksimuma gibati v smeri urnega kazalca.

Koluti za kazanje maksimuma se morajo vrteti v isto
smer kot koluti številčnika osnovnega števca.

12. člen
Kazalec in kolut (koluti) za kazanje maksimuma ob nor-

malnih obratovalnih pogojih ne smeta (smejo) spreminjati
svojega položaja, razen pri vračanju v začetni položaj ali pri
pogonu s sklopko.

13. člen
Čas izklopljenosti (ti) ne sme preseči 1% merilne perio-

de ali 15 s ne glede na velikost te periode. Čas izklopljeno-
sti je vključen v merilno periodo.

14. člen
Merilna perioda (tm) mora znašati 10, 15, 30 ali

60 min.

15. člen
Pomožni tokokrog releja za vklapljanje kazalnika maksi-

muma je lahko izveden kot vezan na kratko ali kot odprti
krog.
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16. člen
Običajne oziroma normalne vrednosti referenčne na-

petosti pomožnih tokokrogov števca s kazalnikom maksimu-
ma morajo ustrezati vrednostim iz 7. člena Pravilnika o me-
roslovnih zahtevah za indukcijske števce za električno ener-
gijo (Uradni list RS, št. 31/02).

17. člen
Če je lastna poraba časovno krmilne priprave v osnov-

nem števcu:
– znaša pri referenčni napetosti motorja do 250 V in pri

referenčni frekvenci 3 W ali 9 VA;
– se poveča pri referenčni napetosti motorja nad 250 V

in pri referenčni frekvenci za 0,02 W/V ali za 0,06 VA/V.
Lastna poraba pomožnih tokokrogov:
– znaša pri referenčni napetosti do 250 V in pri refe-

renčni frekvenci 6 W ali 18 VA za posamezni tokokrog;
– se poveča pri referenčni napetosti nad 250 V in pri

referenčni frekvenci za 0,04 W/V ali 0,12 VA/V.

18. člen
Kazalnik maksimuma mora izpolnjevati pogoje glede

dielektrične trdnosti za osnovni števec in njegove pomožne
tokokroge iz 10. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za
indukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št.
31/02).

19. člen
Med normalnim delovanjem kazalnika maksimuma se

osnovni števec ne sme segreti za več, kot so vrednosti iz
11. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za indukcijske
števce za električno energijo (Uradni list RS, št. 31/02).

Če je rele razklopne priprave med kazalnikom maksi-
muma in osnovnim števcem ter časovno krmilne priprave v
osnovnem števcu, se sme pri vklopljenem motorju segreti
največ 50 °C. To segretje je treba določiti s termočlenom ali
po metodi merjenja spremembe upornosti.

20. člen
Če je razklopna priprava med kazalnikom maksimuma

in osnovnim števcem ter časovno krmilno pripravo, vštevši

motor v osnovnem števcu, mora zanesljivo delovati v obmo-
čju od 80% do 110% referenčne napetosti in pri referenčni
frekvenci.

21. člen
Pogoji, pod katerimi se preskuša osnovni števec, in

meje njegovega pogreška morajo ustrezati zahtevam iz
21. in 24. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za in-
dukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št.
31/02). Da bi se upošteval vpliv kazalnika maksimuma, se
preskusi opravijo pri vklopljenem kazalniku maksimuma,
pri tem pa se kazalec ali kolut (koluti) za kazanje maksimu-
ma ne sme(jo) premikati. V teh pogojih morajo biti pogreški
znotraj meja pogreška, ki veljajo za števce brez kazalnika
maksimuma.

Lastni pogrešek kazalnika maksimuma, ki se prišteje
k pogrešku osnovnega števca, ne sme na nobenem mestu
merilnega območja preseči vrednosti ±1% merilnega do-
sega.

Delež lastnega pogreška kazalnika maksimuma sme
pri kazanju maksimuma na spodnji meji merilnega območja
znašati največ 5% prave vrednosti.

22. člen
Pogoji glede variacij, povzročenih zaradi spremembe

vplivnih veličin za števec s kazalnikom maksimuma, morajo
ustrezati zahtevam iz 27. do 29. člena pravilnika o mero-
slovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energi-
jo (Uradni list RS, št. 31/02).

Preskus se opravi pri izklopljenem kazalniku maksimu-
ma. Vklopljen mora biti samo pri preskušanju vpliva poševne
lege, pri čemer se kazalec oziroma kolut (koluti) za kazanje
maksimuma ne sme(jo) premikati.

23. člen
Mehanska obremenitev vklopljenega kazalnika maksi-

muma pri referenčni napetosti, referenčni frekvenci in fak-
torju moči cosϕ= 1 oziroma sinϕ = 1, izmerjena v eni merilni
periodi, ne sme povzročiti večje variacije pogreška števca
od vrednosti v naslednji tabeli:

24. člen
Če je sklopka pri vklopljenem kazalniku maksimuma v

merilnem dosegu in se pri tem kazalec ali kolut (koluti) za
kazanje maksimuma ne premika(jo), se mora rotor števca
začeti vrteti in se kontinuirano vrteti pri velikosti toka, ki je za

števec brez kazalnika maksimuma predpisana v 23. členu
pravilnika o meroslovnih zahtevah za indukcijske števce za
električno energijo (Uradni list RS, št. 31/02), povečani za
0,5% temeljnega toka števca, ki so določene v naslednji
tabeli:
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Če kazalec ali kolut (kolute) za kazanje maksimuma
poganja sklopka, sme zagonski tok doseči velikost 4% te-
meljnega toka števca.

Pri številčnikih za kazanje maksimuma s koluti smeta
pri preskušanju zagona delovati največ dva koluta.

III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

25. člen
Za kazalnik maksimuma je obvezna odobritev tipa meri-

la, ki ji sledi bodisi prva overitev bodisi izjava o skladnosti z
odobrenim tipom.

K zahtevi za odobritev tipa mora vložnik zahteve priložiti
poleg dokumentacije iz 5. člena pravilnika o načinih ugotav-
ljanja skladnosti za posamezne vrste instrumentov ter o vr-
stah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ura-
dni list RS, št. 72/01) še naslednjo dokumentacijo:

– navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem
jeziku,

– navodilo za preskus ugotavljanja skladnosti pri prvi
overitvi z zahtevami tega pravilnika.

26. člen
Preskus kazalnika maksimuma vključuje tudi preverja-

nje proizvajalčeve dokumentacije iz prejšnjega člena tega
pravilnika, da se ugotovi, ali so podatki in postopki navedeni
jasno in razumljivo.

27. člen
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled vsakega

kazalnika maksimuma, da se preveri skladnost z odobrenim
tipom.

Prva overitev se izvede tako, kakor je opisano v doku-
mentaciji proizvajalca, in sicer v takem obsegu, da se preve-
ri skladnost z zahtevami tega pravilnika.

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

28. člen
Za kazalnik maksimuma so obvezne redne in izredne

overitve. Rok za redne overitve za kazalnike maksimuma je
enak kot za indukcijske števce za električno energijo. Re-
dne in izredne overitve vključujejo:

– ugotavljanje skladnosti merila z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilo

izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak

meroslovnemu pregledu za prvo overitev.

29. člen
Največji dopustni pogrešek pri rednih oziroma izrednih

overitvah ne sme biti večji od največjega dopustnega pogre-
ška pri prvi overitvi.

30. člen
Merilna negotovost merilnega postopka, s katerim se

preverjajo meroslovne lastnosti merila, mora biti najmanj za
1/3 boljša od zahtevane točnosti kazalnika maksimuma.

V. NAPISI IN OZNAKE

31. člen
Na kazalniku maksimuma morajo biti navedeni nasled-

nji podatki:
– enota merjene moči ali pri skali brez merske enote

konstanta kazalnika maksimuma (Km), pri transformatorskih
števcih pa tudi faktor odčitavanja (C). Faktor odčitavanja (C)
je lahko naveden na posebni napisni ploščici,

– merilna perioda (tm) v min,
– referenčna napetost in referenčna frekvenca pomož-

nih tokokrogov, če se razlikujeta od napetosti in frekvence
osnovnega števca,

– čas izklopljenosti (ti) v s za časovno krmilno pripravo,
ki je zunaj števca, če ta čas ni naveden na napisni ploščici
osnovnega števca,

– merilni doseg pri pripravi za kazanje maksimuma s
koluti,

– merilno območje, če je različno od 20% merilnega
dosega,

– uradna oznaka odobritve tipa.
Z namestitvijo overitvenih in zaščitnih oznak na kazalnik

maksimuma se potrdi, da kazalnik maksimuma izpolnjuje
zahteve tega pravilnika.

Mesta za namestitev zaščitnih oznak morajo biti izbrana
tako, da ni mogoče priti do notranjih aktivnih delov kazalnika
maksimuma, ne da bi se oznake pri tem poškodovale.

Napisi in oznake na kazalniku maksimuma morajo biti v
slovenskem jeziku.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha upo-

rabljati pravilnik o metroloških pogojih za kazalnike maksi-
muma razreda 1,0 (Uradni list SFRJ, št. 56/89).

33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-25/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport
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1387. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere
in korektorje

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za plinomere

in korektorje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa bistvene in posebne zahteve, ki jih

morajo izpolnjevati plinomeri in korektorji, način označeva-
nja, postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter rok re-
dne overitve.

Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-53.

2. člen
Plinomeri v tem pravilniku so: mehovni plinomeri, plino-

meri z rotacijskimi bati, plinomeri s turbino in drugi plinomeri.

3. člen
Korektorji omogočajo pretvorbo pri merilnih pogojih

izmerjene prostornine plina:
– glede na temperaturo,
– glede na tlak,
– glede na temperaturo in tlak,
– glede na temperaturo in tlak z upoštevanjem korekci-

je zaradi odstopanja merjenega plina od idealnega plina.

4. člen
Šteje se, da plinomer oziroma korektor, ki izpolnjuje

vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 6, OIML R
31 ali OIML R 32 Mednarodne organizacije za zakonsko
meroslovje (OIML) (v nadaljnjem besedilu: OIML R 6, OIML
R 31 in OIML R 32), izpolnjuje tudi zahteve tega pravilnika.

Sklicevanje na mednarodna priporočila OIML izhaja iz
članstva Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za
zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métro-
logie Légale).

Mednarodno priporočilo OIML v francoskem jeziku in
prevod v angleškem jeziku sta dosegljiva na Uradu RS za
meroslovje.

5. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

men:
– »plinomer« je merilni instrument za merjenje prostor-

nine plina, ki preteče skozenj pri merilnih pogojih;
– »korektor« je naprava, ki avtomatsko pretvarja pri

merilnih pogojih izmerjeno pretočeno prostornino plina v
prostornino plina, ki ustreza standardnemu stanju plina;

– »merilni rezultat« je pretočena prostornina plina;
– »najmanjši pretok (Qmin)« je najmanjši pretok, pri ka-

terem plinomer izpolnjuje zahteve glede največjega dopu-
stnega pogreška;

– »največji pretok (Qmax)« je največji pretok, pri kate-
rem plinomer izpolnjuje zahteve glede največjega dopustne-
ga pogreška;

– »prehodni pretok (Qt)« je pretok med najmanjšim in
največjim pretokom, ki celotno območje pretokov razdeli na
dva dela, v katerih je največji dopustni pogrešek različen;

– »preobremenitveni pretok (Qr)« je največji pretok, pri
katerem lahko plinomer za kratek čas obratuje, ne da bi bil
presežen največji dopustni pogrešek;

– »standardni pogoji« so pogoji, pri katerih se poda
prostornina plina po pretvorbi.

II. BISTVENE ZAHTEVE

6. člen
Proizvajalec mora določiti klimatsko, mehansko in elek-

tromagnetno okolje, za katerega je namenjen plinomer ozi-
roma korektor, in pri tem poleg bistvenih zahtev upoštevati
zahteve za obratovalne pogoje.

Klimatsko in mehansko okolje, v katerih se uporablja
plinomer oziroma korektor, se določita z naslednjimi razredi:

1. razred C označuje klimatsko okolje, in sicer:
– v razred C1 spadajo zaprti prostori z zvezno kontrolo

temperature in brez kontrole vlažnosti,
– v razred C2 spadajo zaprti prostori brez kontrole

temperature in vlažnosti,
– v razred C3 spadajo odprti prostori;
2. razred M označuje mehansko okolje, in sicer:
– v razred M1 spadajo prostori z vibracijami in sunki

manjše jakosti (zanemarljivo tresenje lahkih podpornih ele-
mentov, sunki zaradi loputanja z vrati...),

– v razred M2 spadajo prostori, kjer je stopnja vibracij
in sunkov visoka (npr. zaradi delovanja strojev, mimo voze-
čih vozil),

– v razred M3 spadajo prostori, kjer je stopnja vibracij
in sunkov zelo visoka (npr. če so merila nameščena nepo-
sredno na stroje);

Kombinirana klimatska in mehanska okolja

Okolje C1 C2 C3
M1 A B C
M2 D E F
M3 G H I

3. razred E označuje elektromagnetno okolje, in sicer:
– v razred E1 spadajo bivalni in poslovni prostori ter

okolje lahke industrije,
– v razred E2 spadajo industrijska okolja.

7. člen
Merilni rezultat je lahko prikazan na kazalniku ali natis-

njen. Kazalnik je lahko mehanski, elektronski ali kombiniran
(mehanski in elektronski).

Kazanje merilnega rezultata mora biti jasno in nedvo-
umno ter opremljeno z znaki in napisi, potrebnimi za informi-
ranje uporabnika o pomenu merilnega rezultata. Pri normal-
nih pogojih uporabe mora biti odčitavanje enostavno. Do-
datna kazanja se lahko uporabljajo, če jih ni mogoče zame-
njati z merilnimi rezultati.

Razdelek skale mora biti v obliki 1 x 10n, 2 x 10n ali 5 x
10n, kjer je n pozitivno ali negativno celo število ali 0. Mer-
ska enota ali njen simbol morata biti navedena v neposredni
bližini številčne vrednosti.

Če je merilni rezultat natisnjen, mora biti enostavno
čitljiv in obstojen.

III. POSEBNE ZAHTEVE

8. člen
Proizvajalec mora določiti naznačene vrednosti za obra-

tovalne pogoje:
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– za območje pretokov plina, katerega vrednosti mora-
jo izpolnjevati naslednje zahteve:

Qmax/Qmin ≥5;
Qmax/Qt ≥5;
Qr/Qmax = 1,2;
– za temperaturno območje, pri čemer je treba upošte-

vati, da mora plinomer oziroma korektor meriti v temperatur-
nem območju najmanj 40 °C;

– za tlačno območje, pri čemer je treba upoštevati, da
mora plinomer oziroma korektor meriti v tlačnem območju,
kjer je razmerje med največjim in najmanjšim delovnim tla-
kom enako 2 ali večje od 2;

– za pogoje, odvisne od vrste oziroma namembnosti
plina, kot so: skupina ali vrsta plinov in največji obratovalni
tlak;

– za klimatsko in mehansko okolje, v katerem naj bi se
plinomer uporabljal, skladno s tabelo iz 6. člena;

– za napajanje z električno energijo: nazivno vrednost
izmenične napetosti in/ali območje enosmerne napetosti.

9. člen
Pogoji za pretvorbo merilnih rezultatov so določeni s

standardnim stanjem plina pri absolutnem tlaku 101.325 Pa
in absolutni temperaturi 288,15 K.

10. člen
Največji dopustni pogreški za plinomere so:

Qmin≤Q <Qt Qt≤Q≤Qmax

Mehovni plinomer ± 3% ± 2%
Plinomer z rotacijskimi bati,
plinomer s turbino in drugi ± 2% ± 1%

plinomeri

11. člen
Za mehovne plinomere v uporabi sta meji največjega

dopustnega pogreška v območju Qmin≤Q<Qt – 6% in + 3%, v
območju Qt≤Q≤Qmax pa ±3%.

12. člen
Največji dopustni pogrešek korektorja je ± 1%.

13. člen
Proizvajalec mora določiti razred elektromagnetnega

okolja E1 ali E2, v katerem naj bi se plinomer oziroma
korektor uporabljal.

Vplivi elektromagnetnih motenj na plinomer oziroma
korektor morajo biti takšni, da:

– sprememba merilnega rezultata ni večja od kritične
vrednosti spremembe, to je od vrednosti največjega dopu-
stnega pogreška za prostornino, ki ustreza pretoku Qmax v
času 1 minute;

– prikazanega merilnega rezultata ni mogoče šteti za
pravilnega, če kazanje merilnega rezultata pokaže trenutne
spremembe, ki jih ni mogoče interpretirati, shraniti ali prene-
sti kot merilni rezultat.

Po motnji mora plinomer oziroma korektor:
– delovati znotraj največjih dopustnih pogreškov,
– imeti zaščitene vse merilne funkcije in
– omogočati, da se pridobi merilni rezultat, ki je bil

prikazan pred motnjo.

14. člen
Plinomer oziroma korektor, napajan iz omrežja (izme-

ničnega ali enosmernega), mora imeti rezervno napajanje ali
na drug način zaščitene merilne funkcije za primer izpada
glavnega vira električne energije.

15. člen
Baterijsko napajanje mora imeti življenjsko dobo naj-

manj tri leta. Po poteku 90% življenjske dobe se mora poja-
viti ustrezno opozorilo.

16. člen
Kazalna naprava mora imeti dovolj mest, namenjenih

za kazanje pretočene prostornine plina, da se vrednost pre-
točene prostornine najmanj dve leti normalnega delovanja
ne vrne na ničelno vrednost.

17. člen
Plinomer mora imeti možnost namestitve v poljuben

položaj obratovanja, če ni jasno označeno drugače.

18. člen
Elektronski korektor mora imeti vgrajeno kontrolo za

obratovanje zunaj obratovalnega območja, ki ga je določil
proizvajalec.

19. člen
Plinomer in korektor morata kazati izmerjeno prostorni-

no v kubičnih metrih (m3).

IV. NAPISI IN OZNAKE

20. člen
Napisi in oznake na plinomeru oziroma korektorju mo-

rajo biti v slovenskem jeziku.

21. člen
Plinomer mora imeti na številčnici kazalne naprave ali

na posebni napisni ploščici čitljivo in neizbrisno zapisane
naslednje podatke:

– uradno oznako odobritve tipa merila,
– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– oznako tipa, ki jo je določil proizvajalec,
– serijsko številko in leto proizvodnje,
– oznako velikosti plinomera G..,
– največji pretok Qmax =... m3/h, (ali dm3/h),
– najmanjši pretok Qmin =... m3/h (ali dm3/h) in,
– največji obratovalni tlak pmax =... MPa (ali kPa ali Pa

ali bar ali mbar).

22. člen
Korektor mora imeti na posebni ploščici čitljivo in neiz-

brisno zapisane naslednje podatke:
– uradno oznako odobritve tipa merila,
– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– oznako tipa, ki jo je določil proizvajalec,
– serijsko številko in leto proizvodnje,
– koeficient stisljivosti in/ali metodo izračuna,
– območje delovnih tlakov p = …… do ……. MPa

(ali kPa ali Pa ali bar ali mbar) oziroma srednji delovni tlak
psr = …… MPa (ali kPa ali Pa ali bar ali mbar) za korektorje, ki
korigirajo samo glede na temperaturo,

– območje delovnih temperatur T= ….do …… K
(ali t =……do……°C) oziroma srednjo delovno temperaturo
za korektorje, ki korigirajo samo glede na tlak,

– srednji letni atmosferski tlak za področje, kjer je ko-
rektor v uporabi, če korektor meri nadtlak oziroma korigira
samo glede na temperaturo, in

– vrednosti, ki določajo standardno stanje plina,
ps = 101.325 Pa ali ps = 1,01325 bar in Ts = 288,15 K ali ts
= 15 °C.
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Podatki iz četrte do devete alinee prejšnjega odstavka
so lahko shranjeni v neizbrisnem spominu korektorja in se
na poseben ukaz (npr. s pritiskom na tipko) izpišejo na
prikazovalniku oziroma številčnici korektorja.

Na številčnici korektorja mora biti napis “korigirana pro-
stornina” ali oznaka “Vs”. Drugi podatki, ki se lahko prikažejo
na številčnici (prikazovalniku), morajo biti nedvoumno ozna-
čeni.

V. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

23. člen
Za plinomer oziroma korektor je obvezna odobritev tipa

merila, ki ji sledi bodisi prva overitev bodisi izjava o skladno-
sti z odobrenim tipom.

24. člen
V postopku odobritve tipa merila se opravi preskus tipa

merila, pri katerem se s pregledom vzorca tipa merila in
dokumentacije ter s preskusi ugotovi, ali plinomer oziroma
korektor izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika. Če je korektor
sestavni del plinomera, se oba preskusita kot celota.

25. člen
Pri preskusu tipa merila se izvedejo najmanj naslednji

preskusi:
– preskus točnosti iz 26. člena tega pravilnika,
– preskus vpliva različnih vplivnih veličin, pri katerem

mora plinomer izpolnjevati vse ustrezne zahteve iz tega pra-
vilnika (primeri preskusov so določeni v OIML R 6, R 31 in
32),

– preskus vzdržljivosti iz 27. člena tega pravilnika.

26. člen
Pri preskusu točnosti se preveri, ali plinomer oziroma

korektor izpolnjuje zahteve iz 10. oziroma 12. člena tega
pravilnika.

Preskus točnosti plinomerov se opravi s pretokom zra-
ka z gostoto 1,2 kg/m3.

Pri plinomeru se preskus točnosti opravi pri sedmih
pretokih, enakomerno porazdeljenih po obratovalnem ob-
močju. Pri pretokih, enakih ali večjih od 0,1 Qmax, se meri-
tev pogreškov ponovi najmanj šestkrat, s spreminjanjem
pretoka med zaporednimi meritvami. Razlika med poljubni-
ma dvema pogreškoma pri istem pretoku ne sme preseči
0,6%.

Pri mehovnem plinomeru razlika med maksimumom in
minimumom krivulje povprečnih vrednosti pogreškov kot fun-
kcije pretoka v območju od 0,1 Qmax do Qmax ne sme
preseči 2%.

Pri plinomerih z rotacijskimi bati in turbinskih plinome-
rih absolutna razlika med maksimumom in minimumom kri-
vulje pogreškov kot funkcije pretoka v območju 0,4 Qmax in
Qmax ne sme preseči 1%.

Pri korektorju mora biti krivulja pogreškov v celotnem
obratovalnem območju korektorja v mejah ±0,8%.

27. člen
Pri preskusu vzdržljivosti se izmerijo vrednosti pogre-

škov pred obratovanjem plinomera oziroma korektorja in po
njem pri Qmax v določenem času.

Za mehovni plinomer se izvede preskus vzdržljivosti z
obratovanjem pri Qmax v trajanju 2.000 ur. Preskus vzdržlji-
vosti za mehovne plinomere je natančneje določen v točki
7.2.3 OIML R 31.

Za plinomer z rotacijskimi bati, turbinski plinomer in
druge plinomere se izvede preskus vzdržljivosti z obratova-
njem pri Qmax v trajanju 1.000 ur. Preskus vzdržljivosti za
plinomere z rotacijskimi bati in turbinske plinomere je natan-
čneje določen v točki 6.2.3 OIML R 32.

Preizkus vzdržljivost korektorja se izvede v obratovalnih
pogojih v trajanju 1.000 ur. Preskus vzdržljivosti za korektor-
je je natančneje določen v točkah 6.2 in 11.5.1 OIML R 6.

28. člen
Prva overitev plinomera oziroma korektorja vključuje:
– ugotavljanje skladnosti plinomera oziroma korektorja

z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled plinomera oziroma korektorja, s

katerim se ugotavlja, ali plinomer oziroma korektor izpolnju-
je zahteve tega pravilnika.

Preskus točnosti plinomerov se opravi s pretokom zra-
ka z gostoto 1,2 kg/m3.

Pri prvi overitvi mehovnega plinomera se preveri, ali
plinomer izpolnjuje zahteve iz 10. člena tega pravilnika, z
meritvijo pogreškov pri naslednjih pretokih: Qmin, Qt in Qmax.

Pri prvi overitvi plinomera z rotacijskimi bati, turbinske-
ga plinomera in drugih plinomerov se preveri, ali plinomer
izpolnjuje zahteve iz 10. člena tega pravilnika, z meritvijo
pogreškov pri sedmih enakomerno razporejenih pretokih
med Qmin in Qmax (z vključno Qmin in Qmax).

Preskusa iz tretjega in prejšnjega odstavka se lahko
opravita tudi pri drugih pretokih, če se s tem dosežejo enako
zanesljivi rezultati meritev.

Pri prvi overitvi korektorja se preveri, ali korektor izpol-
njuje zahteve iz 12. člena tega pravilnika, z meritvijo pogre-
škov v obratovalnih pogojih za celoten obseg merjenja. V
najmanj šestih točkah, ki pokrivajo celoten obseg merjenja,
se merijo pogreški najprej za rastoče faktorje korekcije in
nato za padajoče faktorje korekcije.

VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

29. člen
Za plinomere in korektorje so obvezne redne in izredne

overitve. Rok za redno overitev je 5 let.

30. člen
Pri redni ali izredni overitvi mehovnega plinomera se

opravi preskus točnosti iz tretjega odstavka 28. člena. Pri
redni ali izredni overitvi plinomera z rotacijskimi bati ali tur-
binskega plinomera se opravi preskus točnosti iz četrtega
odstavka 28. člena. Pri redni ali izredni overitvi korektorja se
opravi preskus točnosti iz šestega odstavka 28. člena.

VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

31. člen
Plinomeri oziroma korektorji, ki imajo na dan uveljavitve

tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila na podlagi pra-
vilnika o metroloških pogojih za pretočna merila za prostor-
nino plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85) oziroma pravilnika o
metroloških pogojih za merila, ki korigirajo prostornino pre-
točenega plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85), se smejo dati v
prvo overitev po tem pravilniku do izteka roka veljavnosti
odločbe ali certifikata o odobritvi tipa merila oziroma najdlje
do 31. decembra 2010.

Plinomeri oziroma korektorji, ki imajo na dan uveljavitve
tega pravilnika veljavno odobritev tipa merila in prvo overitev
na podlagi pravilnika o metroloških pogojih za pretočna
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merila za prostornino plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85) ozi-
roma pravilnika o metroloških pogojih za merila, ki korigirajo
prostornino pretočenega plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
se smejo še naprej dajati v redno oziroma izredno overitev,
če glede največjih dopustnih pogreškov izpolnjujejo zahteve
10. oziroma 12. člena tega pravilnika.

32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehata

uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za pretočna meri-
la za prostornino plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85) in pravil-
nik o metroloških pogojih za merila, ki korigirajo prostornino
pretočenega plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85).

33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-27/02
Ljubljana, dne 19. marca 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

1388. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične
števce delovne električne energije razredov
točnosti 0,2 S in 0,5 S

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za statične števce

delovne električne energije razredov točnosti
0,2 S in 0,5 S

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane

tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati statični elektron-
ski števci delovne električne energije izmeničnega toka raz-
redov točnosti 0,2 S in 0,5 S (v nadaljnjem besedilu: štev-
ci), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, način ozna-
čevanja ter rok redne overitve.

Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-54.

2. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za kazalnike maksi-

muma in etalonske števce.

3. člen
Števci po tem pravilniku so števci:
– ki se priključijo prek tokovnih merilnih transformator-

jev;
– ki se priključijo prek tokovnih in napetostnih merilnih

transformatorjev;
– ki so namenjeni za merjenje energije v eni smeri;
– ki so namenjeni za merjenje energije v obeh smereh;

– katerih napetost na priključnici je manjša od 600 V
(pri trifaznih števcih se ta napetost nanaša na napetost med
faznimi vodniki).

4. člen
Števci lahko dajejo podatke o energiji prek:
– številčnika,
– dajalnika impulzov,
– dajalnika impulzov za daljinsko merjenje.
Dajalnik impulzov, ki ga ni mogoče uravnavati, mora biti

priključen za integratorjem.

II. MEROSLOVNE ZAHTEVE TER UGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI

5. člen
Nazivni tok števca In se določi glede na nazivni sekun-

darni tok tokovnega merilnega transformatorja.
Nazivni tok števca In je lahko:
– enak nazivnemu sekundarnemu toku tokovnega me-

rilnega transformatorja;
– večji od nazivnega sekundarnega toka tokovnega me-

rilnega transformatorja za odstotno povečanje merilnega ob-
močja transformatorja.

Če je nazivni tok števca enak nazivnemu sekundarne-
mu toku tokovnega merilnega transformatorja, se smejo štev-
ci obremeniti do 120% In.

Če je nazivni tok števca večji od nazivnega sekundar-
nega toka tokovnega merilnega transformatorja, se smejo
števci obremeniti do 100% In.

6. člen
Števci imajo normalno vrednost referenčne napetosti:

3 x 
3

100
 V in 3 x 100 V

Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko števci tudi
druge vrednosti referenčne napetosti do 600 V.

7. člen
Pri pregledu števcev morata biti izpolnjeni naslednji

zahtevi:
– referenčna frekvenca 50 Hz,
– referenčna temperatura 23 °C.

8. člen
Pri nazivnem toku, referenčni napetosti, referenčni fre-

kvenci in referenčni temperaturi lastna poraba posameznih
delov števca ne sme presegati naslednjih vrednosti:

– za tokovni krog 1 VA,
– za napetostni krog 0,5 VA,
– za pomožni krog 10 VA (samo, če je povezan z

napetostnim krogom števca).

9. člen
Izolirni material mora pri normalnem delovanju števca

obdržati svoje dielektrične lastnosti v tolikšni meri, da ne
vpliva bistveno na meroslovne lastnosti števca.

10. člen
Izolirni material števca mora zdržati enominutni dielek-

trični preskus s sinusno napetostjo efektivne vrednosti 2.000
V in frekvence 50 Hz:



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 12. 4. 2002 / Stran 3117

– med vsemi krogi, v katerih se med normalnim delova-
njem števca pojavlja potencialna razlika;

– med vsemi deli števca, ki so pod napetostjo, in ko-
vinskimi deli, ki so pri zaprtem okrovu števca dostopni od
zunaj.

11. člen
Pri preskušanju dielektrične trdnosti števca z okro-

vom iz izolirnega materiala morajo biti izpolnjene naslednje
zahteve:

– števec mora biti ovit s kovinsko folijo ali postavljen na
ravno kovinsko ploščo, s katero so zvezani vsi kovinski deli
okrova, dostopni na zaprtem števcu;

– tokovni in napetostni krogi ter nosilec merilnih siste-
mov morajo biti med seboj povezani;

– preskusna – sinusna napetost mora biti priključena
med sponkami in kovinsko folijo oziroma kovinsko ploščo,
razmik med sponkami in kovinsko folijo oziroma kovinsko
ploščo pa mora biti najmanj 2 cm.

12. člen
Dielektrična trdnost med vijaki priključnice in njenim

pokrovom se preskusi glede na zahtevo iz 10. člena tega
pravilnika, pri čemer morajo biti vijaki toliko odviti, da je
odprtina sponk prosta, pokrov priključnice pa pritrjen na
priključnico.

Če se preskus dielektrične trdnosti števca ponavlja,
mora števec zdržati sinusno napetost, ki je za 20% manjša
od napetosti iz 10. člena tega pravilnika.

13. člen
Pri preskusu dielektrične trdnosti števca morajo biti

izpolnjene naslednje zahteve za delovanje števca:

– temperatura okolja mora znašati 15 °C do 25 °C;
– relativna vlažnost zraka mora biti od 45% do 75%;
– atmosferski tlak mora biti od 86 kPa do 106 kPa

(860 mbar do 1.000 mbar).

14. člen
Pri preskusu tipa števca se mora njegova dielektrična

trdnost preskusiti z udarno napetostjo oblike 1,2/50 ms in
temenske vrednosti 7 kV.

15. člen
Ugotavljanje skladnosti števca pri prvih overitvah in pre-

skus tipa števca se opravi pri naslednjih pogojih:
1. okrov števca mora biti zaprt;
2. zaporedje faz mora biti enako navedenemu v vezalni

shemi;
3. napetosti in tokovi morajo biti uravnovešeni:
– nobena fazna ali zvezna napetost ne sme presegati

vrednosti ustrezne srednje napetosti za ±1%;
– noben tok ne sme presegati vrednosti ustreznega

srednjega toka za ±1%;
– fazna razlika med tokom in ustrezno fazno napetostjo

pri katerem koli faktorju moči ne sme presegati 2°;
4. napetostni in pomožni krogi števca razreda točnosti

0,2 S morajo biti priključeni na referenčno napetost števca
najmanj dve uri pred začetkom pregleda;

5. napetostni in pomožni krogi števca razreda točnosti
0,5 S morajo biti priključeni na referenčno napetost števca
najmanj eno uro pred začetkom pregleda;

6. vplivne veličine morajo imeti referenčno vrednost z
odstopki, ki so določeni v naslednji tabeli:

16. člen
Števci morajo biti konstruirani tako, da ne dajejo izho-

dnih impulzov oziroma da ne registrirajo energije pri odprtih
tokovnih krogih in pri napetostnih krogih, priključenih na
referenčno napetost.

17. člen
Števci morajo začeti dajati izhodne impulze in nenehno

registrirati energijo pri toku, ki ne sme presegati vrednosti
0,1 In in faktorja moči 1.

Dajalnik impulzov mora imeti tolikšno frekvenco, da je
mogoče opraviti preskus začetka registriranja energije (za-
gona) v 10 minutah.

18. člen
Ob pregledu števcev v pogojih iz 6. točke 15. člena

tega pravilnika morajo imeti števci v času, ki ustreza najmanj
1.000 periodam merjene moči, v odstotkih izražene meje
dopustnih pogreškov:

– za enofazne in trifazne števce pri uravnovešeni obre-
menitvi vrednosti, kot so določeni v tabeli I:
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Tabela I

– za trifazne števce, obremenjene enofazno, pri sime-
tričnih trifaznih napetostih vrednosti, kot so določeni v tabeli
II:

Tabela II

19. člen
Pri pregledu števca je treba konstanto števca preveriti

tako, da se ugotovi razmerje med kazanjem številčnika in
impulzi, ki jih daje dajalnik impulzov.

20. člen
Če se pri preskusu tipa števca ugotovi, da so posamez-

ni ali vsi merilni rezultati zunaj meja dopustnih pogreškov iz
tabel I in II iz 18. člena tega pravilnika, se abscisno os
števcev razreda točnosti 0,2 S pomakniti vzporedno s samo
seboj za vrednost ±0,1%, abscisno os števcev razreda toč-
nosti 0,5 S pa za ±0,2%. Če ostanejo pri tem vsi merilni
rezultati v mejah dopustnih pogreškov iz tabel I in II iz
18. člena tega pravilnika, se šteje, da je števec brezhiben.

21. člen
Pri določanju variacije pogreška, povzročene s spre-

membo ene izmed vplivnih veličin, morajo vrednosti vseh
drugih vplivnih veličin izpolnjevati pogoje iz 15. člena tega
pravilnika.

Vplivne veličine, ki se upoštevajo za določanje referen-
čnih pogojev, na katere se pregleduje števec, in za določa-
nje variacij, povzročenih z njihovo spremembo, so tempera-
tura okolja, napetost pomožnih krogov, napetost merilnih
krogov, frekvenca, oblika vala, magnetna indukcija tujega
izvora in zaporedje faz.

Variacije pogreškov, povzročene s spremembo vpliv-
nih veličin iz prejšnjega odstavka, se določajo samo pri
preskusu tipa števca.

22. člen
Povprečni temperaturni koeficient je treba določiti za

temperaturno območje 20 °C, pri čemer se pogreški števca
določijo za temperature 10 °C nad temperaturo, s katero se
določi povprečni temperaturni koeficient, in 10 °C pod njo.

Temperaturno območje 20 °C mora biti v mejah od
0 °C do 40 °C.

Vrednosti povprečnega temperaturnega koeficienta so
določene v naslednji tabeli:
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23. člen
Variacije pogreška, povzročene s spremembo drugih

vplivnih veličin, so določene v naslednji tabeli:

24. člen
Tok, ki povzroča magnetno indukcijo tujega izvora,

mora imeti enako frekvenco kot napetost, priključena na
števec.

Variacija pogreška, povzročena z magnetno indukci-
jo tujega izvora, mora biti določena pri najneugodnejšem
faznem položaju in najneugodnejši smeri magnetne in-
dukcije.

25. člen
Variacija pogreška, povzročena z vplivom oblike vala,

mora biti določena pri najneugodnejšem faznem položaju
tretje harmonske frekvence glede na osnovni val toka.

Pri večfaznih števcih morajo biti napetostni krogi pove-
zani vzporedno, tokovni krogi pa zaporedno.

Faktor popačenja napetosti mora biti manjši od 1%.

26. člen
Pri preskusu tipa števca se preskušajo:
– vpliv kratkotrajnih tokovnih preobremenitev,
– vpliv lastnega segrevanja,
– vpliv motenj.

27. člen
Vpliv kratkotrajnih tokovnih preobremenitev se presku-

si na naslednji način:

– preskusni krog za preskušanje kratkotrajnih tokovnih
preobremenitev mora biti brez induktivnosti;

– števci morajo 0,5 s zdržati tok, katerega vrednost je
12-krat večja od vrednosti nazivnega toka In;

– po opravljenem preskusu iz prejšnje alinee se morajo
števci vrniti na začetno temperaturo z napetostnimi krogi, ki
so bili eno uro napajani z referenčno napetostjo;

– po končanem preskusu variacija pogreška pri naziv-
nem toku in faktorju moči, ki je enak ena, ne sme biti večja
kot 0,5%.

28. člen
Vpliv lastnega segrevanja se preskusi na naslednji način:
– pri odprtih tokovnih krogih morajo biti napetostni kro-

gi priključeni na referenčno napetost najmanj eno uro pred
začetkom preskusa;

– števci se obremenijo z največjim tokom, ki ustreza
vrednosti nazivnega trajnega termičnega toka transformator-
ja pri faktorju moči, ki je enak ena, pri čemer se neposredno
po obremenitvi določi pogrešek števca. Preskus mora trajati
eno uro;

– variacija pogreška v 20 minutah ne sme biti večja od
0,5%.

Variacije pogreška, povzročene z lastnim segrevanjem,
morajo imeti vrednosti, ki niso večje od vrednosti, določenih
v naslednji tabeli:



Stran 3120 / Št. 33 / 12. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije

29. člen
Vpliv motenj se preskusi pri merilnih in pomožnih kro-

gih, priključenih na referenčno napetost, in pri odprtih to-
kovnih krogih.

Vse kroge se 2 sekundi preskuša z valom dušene
frekvence velikosti 1 MHz, moduliranim s 400 Hz, po na-
slednji tabeli:

30. člen
Za števce je obvezna odobritev tipa merila, ki ji sledi

bodisi prva overitev bodisi izjava o skladnosti z odobrenim
tipom.

K zahtevi za odobritev tipa mora vložnik zahteve priložiti
poleg dokumentacije iz 5. člena pravilnika o načinih ugotav-
ljanja skladnosti za posamezne vrste instrumentov ter o vr-
stah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ura-
dni list RS, št. 72/01) še naslednjo dokumentacijo:

– navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem
jeziku,

– opis, delovanje in način zaščite programske opreme,
– navodilo za preskus pri ugotavljanju skladnosti (prva

overitev) z zahtevami tega pravilnika.

31. člen
Preskus števca vključuje tudi preverjanje proizvajalče-

ve dokumentacije iz 30. člena tega pravilnika, da se ugotovi,
ali so podatki in postopki navedeni jasno in razumljivo.

32. člen
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled vsakega

števca, da se preveri skladnost z odobrenim tipom.

Prva overitev se izvede tako, kakor je opisano v doku-
mentaciji proizvajalca, in sicer v takem obsegu, da se preve-
ri skladnost z zahtevami iz tega pravilnika.

III. NAPISI IN OZNAKE

33. člen
Števci morajo imeti na vidnem mestu napisno ploščico

s podatki in simboli. Podatki morajo biti v slovenskem jeziku
in napisani tako, da so v normalnih razmerah delovanja
števca trajni in zlahka čitljivi.

34. člen
Na napisni ploščici morajo biti navedeni naslednji po-

datki:
1. oznaka merske enote – na ploščici številčnika ali

med glavnimi podatki števca,
2. oznaka vrste števca,
3. uradna oznaka odobritve tipa števca,
4. tovarniška oznaka tipa števca,
5. tovarniška številka števca,
6. referenčna napetost v V,
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7. nazivni sekundarni tok tokovnega merilnega tran-
sformatorja, ki se napiše pred oklepajem, in podatek o
nazivnem toku števca, ki se napiše v oklepaju,

8. razred točnosti,
9. referenčni frekvenci v Hz,
10. konstanta števca v imp/kWh oziroma imp/MWh,
11. vezalna shema ali številka vezalne sheme,
12. leto izdelave,
13. firma oziroma ime ali znak proizvajalca,
14. konstanta dajalnika impulzov za daljinsko merjenje

v Wh/imp oziroma kWh/imp,
15. podatki o impulzih dajalnika impulzov za daljinsko

merjenje:
– trajanje impulza ali pavza impulza,
– napetost impulza,
– moč kroga, ki ga dajalnik impulzov krmili direktno,
16. podatki o napetosti pomožnih krogov, če ti krogi

niso povezani z napetostnimi krogi števca,
17. napis “protiregistriranje preprečeno” ali ustrezni

simbol za števce z napravo za preprečitev protiregistriranja,
18. oznaka za števce za merjenje energije v obeh

smereh.
Sponke v priključnici števca se označijo s številkami na

priključnici po standardiziranih vezalnih shemah.

35. člen
Transformatorski števec s sekundarnim številčnikom

mora imeti posebno napisno ploščico, na katero je mogoče
pozneje vpisati podatke o merilnih transformatorjih in o kon-
stanti transformacije, s katero se pomnoži kazanje števnika,
da bi se dobila energija na primarni strani merilnih transfor-
matorjev.

36. člen
Podatki o impulzih dajalnika impulzov za daljinsko mer-

jenje se lahko napišejo na posebno napisno ploščico, ki se
lahko namesti na pokrov okrova števca.

37. člen
Morebitno povečanje zmogljivosti števca mora biti oz-

načeno na ploščici številčnika z dekadnim množiteljem (npr.
x × 100, x 1000 itd.).

38. člen
Z namestitvijo overitvenih in zaščitnih oznak na števec

se potrdi, da števec izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Mesta za namestitev zaščitnih oznak morajo biti izbrana

tako, da ni mogoče priti do notranjih aktivnih delov števca,
ne da bi se oznake pri tem poškodovale.

IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE

39. člen
Za števce so obvezne redne in izredne overitve. Rok za

redne overitve je tri leta. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti merila z odobrenim tipom,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali merilo

izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak

meroslovnemu pregledu pri ugotavljanju skladnosti (prva ove-
ritev).

40. člen
Največji dopustni pogrešek pri rednih oziroma izrednih

overitvah ne sme biti večji od največjega dopustnega pogre-
ška pri prvi overitvi.

41. člen
Merilni postopek, s katerim se preverjajo meroslovne

lastnosti merila, mora imeti merilno negotovost, ki mora biti
najmanj za 1/3 boljša od zahtevane točnosti merila.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha

uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za statične štev-
ce delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S
in 0,5 S (Uradni list SFRJ, št. 28/89).

43. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 009-26/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov

Na podlagi 28. in 30. člena zakona o kemikalijah (Ura-
dni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih pripravkov

1. člen
V tretjem odstavku 7. člena pravilnika o razvrščanju,

pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS,
št. 73/99, 45/00, 28/01 in 55/01) se v točki (d) drugi
odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:

“Simboli so črne barve na oranžno rumenem ozadju v
kvadratnem črnem okviru. Navajanje črkovnega znaka za
nevarnost, ki je napisan tik nad simbolom, ni obvezno, je pa
priporočljivo. Zapis črkovnega znaka s podpisanim oziroma
nadpisanim indeksom je enakovreden zapisu črkovnega zna-
ka z navadno pisanim indeksom. (Primer: zapis Xi je enako-
vreden zapisu Xi.) Napis za opozarjanje na nevarnost, ki je
tik pod simbolom, pojasnjuje pomen simbola in je obvezen.
Uporabljati se smejo le standardni simboli, pripadajoči čr-
kovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnosti iz priloge II
pravilnika o nevarnih snoveh. Simboli in ustrezno besedilo
se določijo v skladu z merili iz priloge VI pravilnika o nevarnih
snoveh. Izbor simbolov in pripadajočih napisov za opozarja-
nje na nevarnost opravi pravna ali fizična oseba, ki proizvaja
ali daje nevarni pripravek v promet.”

2. člen
V 9. členu se šesti odstavek nadomesti z novim, ki se

glasi:
“Vsi napisi na etiketi oziroma na embalaži v skladu s

7. členom tega pravilnika, morajo biti take barve, da jasno
izstopajo iz barvne podlage. Velikost in širina črk ter razmaki
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med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi brez težav.
Posebne določbe o izgledu in dimenzijah podatkov na etike-
ti oziroma na embalaži, so navedeni v prilogi II k temu pravil-
niku in v prilogi VI k pravilniku o nevarnih snoveh.”

3. člen
V točki (f) prvega odstavka 10. člena se na koncu

vejico nadomesti s piko ter se doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni

in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-5/02-3
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih snovi

Na podlagi 28. in 30. člena zakona o kemikalijah (Ura-
dni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju

nevarnih snovi

1. člen
V prvem odstavku 8. člena pravilnika o razvrščanju,

pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št.
73/99, 45/00, 4/01, 28/01 in 55/01) se v točki (c) drugi
odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:

“Simboli so črne barve na oranžno rumenem ozadju v
kvadratnem črnem okviru. Črkovni znak za nevarnost, ki je
napisan tik nad simbolom, ni obvezen, je pa priporočljiv.
Zapis črkovnega znaka s podpisanim oziroma nadpisanim
indeksom je enakovreden zapisu črkovnega znaka z nava-
dno pisanim indeksom. (Primer: zapis Xi je enakovreden
zapisu Xi.) Napis za opozarjanje na nevarnost, ki je tik pod
simbolom, pojasnjuje pomen simbola in je obvezen. Upo-
rabljati se smejo le standardni simboli, pripadajoči črkovni
znaki in napisi za opozarjanje na nevarnosti iz priloge II tega
pravilnika. Za označevanje snovi, navedenih v seznamu iz
priloge I tega pravilnika, se smejo uporabljati le simboli,
pripadajoči črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevar-
nost iz te priloge, ki pripadajo posamezni snovi pri določeni
koncentraciji. Za tiste nevarne snovi, ki še niso vpisane v
prilogo I tega pravilnika, se simboli in ustrezno besedilo
določijo v skladu z merili iz priloge VI tega pravilnika. Izbor
simbolov in pripadajočih črkovnih znakov ter napisov za
opozarjanje na nevarnosti v tem primeru opravi pravna ali
fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarno snov v promet.”

2. člen
V 10. členu se šesti odstavek nadomesti z novim, ki se

glasi:

“Vsi napisi na etiketi oziroma na embalaži v skladu z 8.
členom tega pravilnika, morajo biti take barve, da jasno
izstopajo iz barvne podlage. Velikost in širina črk ter razmaki
med njimi morajo biti taki, da so napisi čitljivi brez težav.
Izgled in dimenzije podatkov na etiketi oziroma na površini
embalaže določa priloga VI tega pravilnika, za nevarne pri-
pravke pa tudi priloga II pravilnika o nevarnih pripravkih.”

3. člen
V točki (f) prvega odstavka 12. člena se na koncu

vejico nadomesti s piko ter se doda nov stavek, ki se glasi:
“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni

in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”

4. člen
V prilogi II GRAFIČNI ZNAKI (SIMBOLI), PRIPADAJOČI

ČRKOVNI ZNAKI IN NAPISI ZA OPOZARJANJE NA NEVAR-
NOST se prvi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:

“Grafični znaki (simboli) za opozarjanje na nevarnost so
črne barve na oranžno rumenem ozadju v kvadratnem čr-
nem okviru. Črkovni znak za nevarnost, ki je tik nad simbo-
lom, ni obvezen, je pa priporočljiv. Zapis črkovnega znaka s
podpisanim oziroma nadpisanim indeksom je enakovreden
zapisu črkovnega znaka z navadno pisanim indeksom. (Pri-
mer: zapis Xi je enakovreden zapisu Xi.) Napis za opozarja-
nje na nevarnost, ki je tik pod simbolom, pojasnjuje pomen
simbola in je obvezen.”

5. člen
V 2. točki priloge VII POSEBNE ZAHTEVE ZA ZAPIRA-

LA, VARNA ZA OTROKE IN OTIPNA OPOZORILA NA NE-
VARNOST se doda nov stavek, ki se glasi:

“Ta določba se ne nanaša na aerosole, ki so razvrščeni
in označeni samo kot zelo lahko vnetljivi ali lahko vnetljivi.”

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 022-5/02-2
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

1391. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
za izvajanje preventivnega zdravstvenega
varstva na primarni ravni

Na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 90/99, 98/99,
31/00, 36/00,45/01) in zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99) izdaja minister za
zdravje

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila

za izvajanje preventivnega zdravstvenega
varstva na primarni ravni
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I
V navodilu za izvajanje preventivnega zdravstvenega

varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98,
26/00 in 67/01) se v II. točki 1. poglavje spremeni tako, da
se glasi:

“1. Reproduktivno zdravstveno varstvo

1.1. Namen in cilji
Cilji preventivnih programov za varovanje reproduktiv-

nega zdravja (v nadaljnjem besedilu: preventivni programi
VRZ) so:

– zmanjšati ogroženost zaradi bolezni, ki so povezane
z reprodukcijo, nenačrtovanimi in neželenimi nosečnostmi,

– zgodnje odkrivanje rakavih bolezni, ki povzročajo
prezgodnjo zbolevnost, invalidnost in umrljivost, in

– zagotoviti uveljavljanje reproduktivnih pravic in pro-
movirati reproduktivno zdravje.

Reproduktivno zdravje zagotavljajo pravica do zadovo-
ljnega in varnega spolnega življenja, do svobodnega odloča-
nja o rojstvu otrok, do enake dostopnosti do informacij v
zvezi z načrtovanjem družine in varovanjem reproduktivnega
zdravja ne glede na spol, do varnih in učinkovitih metod za
načrtovanje družine ter pravica do zdravstvenih storitev, ki
zagotavljajo ženskam varno nosečnost in porod, ter učinko-
vito preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, ki povzro-
čajo prezgodnjo obolevnost in umrljivost.

1.2. Vsebina preventivnih programov varovanja
reproduktivnega zdravja

1.2.1. Pregledi in nasveti za načrtovanje družine, za
rabo kontracepcije, proti spolno prenosnim okužbam in
posledični neplodnosti

Namen teh pregledov in svetovanj je aktivna podpora in
zdravstveni nadzor nad populacijo v rodnem obdobju, sveto-
vanje o optimalnem času za zanositev, o primernih metodah
uravnavanja rodnosti, o dejavnikih tveganega spolnega in
kontracepcijskega vedenja in o dejavnikih tveganja v zvezi s
spolno prenosnimi okužbami in posledično neplodnostjo.

Svetovanje obsega usmerjen pogovor o primernih me-
todah uravnavanja rodnosti (prednosti in pomanjkljivosti
kontracepcijskih metod), poduk o pravilni uporabi izbrane
metode in kasneje preverjanje, ali jo ženska res pravilno
uporablja, svetovanje o tveganem spolnem vedenju s pou-
darkom na preprečevanju spolno prenosnih boleznih. Opra-
vi se ob prvem obisku pri ginekologu, pri prvem predpiso-
vanju kontracepcije, po porodu, pred dovoljenim splavom
in po njem, po spontanem splavu, pri vsaki menjavi meto-
de ter pri prekinitvi rabe vseh kontracepcijskih metod za
več kot 12 mesecev.

Predpisovanje hormonske kontracepcije pri ženskah,
ki še niso imele spolnih odnosov, se opravi brez preventiv-
nega ginekološkega pregleda. Preventivni ginekološki pre-
gled je potreben šele po začetku spolne aktivnosti. Če je
ženska že opravila preventivni pregled v zadnjih treh letih, ga
ob začetku predpisovanja hormonske kontracepcije ni treba
ponoviti. Ob kliničnih znakih ali strokovno utemeljenem su-
mu na ginekološko bolezen pa je ginekološki pregled nujen,
vendar sodi v kurativni program.

Pred predpisovanjem hormonske kontracepcije (v vseh
starostih) se opravi:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– natančna družinska, osebna in ginekološko-porodni-

ška anamneza, usmerjena v dejavnike tveganja;
– ocena somatskega statusa: barva beločnic, palpaci-

ja ščitnice in jeter;

– merjenje telesne teže in krvnega tlaka;
– na osnovi anamnestičnih podatkov in kliničnih ugoto-

vitev še laboratorijske preiskave, napravljene v skladu z ve-
ljavnimi strokovnimi priporočili in ki lahko izključijo stanja, pri
katerih je hormonska kontracepcija kontraindicirana. Ob su-
mu na bolezen indicirane preiskave sodijo v kurativno obrav-
navo. Vse ugotovitve je potrebno zabeležiti v zdravstveno
dokumentacijo.

Ob predpisovanju intrauterine kontracepcije in diafrag-
me je potreben ginekološki pregled. Če je tak pregled žen-
ska opravila v zadnjih treh letih, je potreben le usmerjen
ginekološki pregled, brez odvzema brisa materničnega vra-
tu. Vse ugotovitve je treba zabeležiti v zdravstveni dokumen-
taciji.

Pregled pred predpisovanjem intrauterine kontracepci-
je obsega:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– osebna, ginekološka in porodniška anamneza, s po-

sebnim poudarkom na dejavnikih, kjer je raba intrauterine
kontracepcije kontraindicirana;

– ginekološki pregled;
– orientacijski somatski status, merjenje telesne teže

in krvnega tlaka;
– na osnovi anamnestičnih podatkov in kliničnih ugoto-

vitev še laboratorijske preiskave v skladu z veljavnimi stro-
kovnimi priporočili.

Če je ob pregledu postavljen sum na bolezen, strokov-
no indicirana ultrazvočna preiskava ne sodi več v preventivni
program, ampak je del kurativne obravnave.

1.2.2. Preventivni pregledi v nosečnosti

Namen teh pregledov je aktiven zdravstveni nadzor
nosečnic in ploda (ocena tveganja za neugoden izid noseč-
nosti).

V času nosečnosti je treba opraviti deset sistematičnih
pregledov in dve ultrazvočni preiskavi ter izvesti individualna
svetovanja.

Prvi pregled nosečnice opravi ginekolog v času do 12.
tedna nosečnosti in opredeli stopnjo ogroženosti nosečno-
sti; pri ogroženih nosečnicah se za nadaljnje spremljanje
poveže s sekundarnim centrom. Ponovni sistematični pre-
ventivni pregledi so okvirno v 24., 28., 35. in 40. tednu
nosečnosti in jih mora opraviti izbrani ginekolog. V 20. te-
dnu nosečnosti se opravi ultrazvočni pregled in usmerjen
pogovor z nosečnico. Ostalih pet sistematičnih pregledov v
16., 32., 37., 38. in 39. tednu nosečnosti pa opravi diplo-
mirana babica ali za samostojno delo izobražena diplomira-
na medicinska sestra. Če v ginekološkem timu ni zaposlena
diplomirana babica ali za samostojno delo izobražena diplo-
mirana medicinska sestra, opravi tudi te preglede gineko-
log.

Prvi sistematični preventivni pregled nosečnice naj bo
v času do 12. tedna nosečnosti; če pride na pregled prej,
do 8. tedna nosečnosti, je do 12. tedna nosečnosti potre-
bna samo še ultrazvočna preiskava.

Prvi sistematični pregled nosečnice obsega:
– pregled zdravstvene dokumentacije;
– družinsko, osebno, ginekološko in porodniško anam-

nezo, usmerjena v dejavnike tveganja;
– preverjanje jemanja folne kisline;
– ginekološki pregled, bris materničnega vratu pa le,

če je zadnji izvid starejši od treh let ali pa je bil ocenjen s
PAP II ali več;

– orientacijski splošni somatski status, merjenje tele-
sne teže in krvnega tlaka;
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– laboratorijske preiskave: hemogram, krvna skupina
in Rh D, ICT, serološke preiskave na toksoplazmozo, sifilis,
hepatitis B (tik pred porodom ali ob porodu), urinske prei-
skave (albumen, sediment).

Opomba: enourni presejalni test s 50 g glukoze se
opravi pri obremenilni anamnezi in je sestavni del kurativne
obravnave.

Individualno zdravstveno vzgojno svetovanje v no-
sečnosti obsega zdravstvena priporočila v zvezi z noseč-
nostjo, s posebnim poudarkom na delu, ki ga nosečnica
opravlja, ter je posvečeno vzpodbujanju zdravega načina
življenja in prehrane.

Izdaja materinske knjižice z vpisanimi podatki oprav-
ljenega pregleda, preiskav in opozoril. Materinska knjižica je
obvezna dokumentacija preventivnega programa nosečnic.

Ponovni preventivni sistematični pregledi nosečnic
obsegajo:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– osebno in nosečnostno anamnezo od zadnjega pre-

gleda;
– ginekološki pregled po presoji, merjenje oziroma oce-

na rasti maternice, CTG (po strokovni presoji, skladno z
veljavnimi strokovnimi priporočili);

– merjenje telesne teže, krvnega tlaka;
– laboratorijske preiskave: urin (albumen, sediment),

hemogram (še dvakrat v nosečnosti), ICT (28. teden) pri Rh-
D-negativnih nosečnicah.

Laboratorijske preiskave v nosečnosti
Ob prvem pregledu: krvna skupina, Rh D, ICT, hemo-

gram, urin (albumen, sediment), sifilis, HBSAg tik pred po-
rodom ali ob porodu.

Ob kontrolnih pregledih: urin (albumen, sediment), he-
mogram (še dvakrat v nosečnosti), ICT v 28. tednu pri Rh-D-
negativnih ženskah.

Pri seronegativnih ženskah se opravi presejalni test na
okužbo s povzročiteljem toksoplazmoze v nosečnosti ob
prvem pregledu, in če je ta negativen, še v 20. in 36. tednu
nosečnosti.

Ultrazvočne preiskave v nosečnosti
Prva ultrazvočna preiskava se opravi v obdobju med 8.

in 12. tednom nosečnosti (izključitev oziroma potrditev več-
plodnih nosečnosti in horionosti, nepravilnosti maternice,
nepravilnosti zgodnjih oblik nosečnosti, nepravilne tvorbe v
spodnjem delu trebuha, ne obsega pa pregleda nuhalne
svetline).

Druga ultrazvočna preiskava se opravi okrog 20. tedna
nosečnosti (morfologija ploda, ocena plodove rasti).

Če pride nosečnica na prvi pregled po 24. tednu no-
sečnosti, se opravita dve ultrazvočni preiskavi (določitev
pričakovanega datuma poroda in morfologija ploda, ocena
plodove rasti).

Opomba: Pri obremenilni anamnezi oziroma kliničnem
izvidu se opravi ultrazvočni pregled v 30. do 32. tednu
nosečnosti in je del kurativne obravnave. Enako velja za
ultrazvočno ugotavljanje lege posteljice oziroma vstave plo-
da, če obstaja klinični sum za nepravilnosti.

Presejalni testi za Downov sindrom
Nosečnice, stare med 35 in 37 let v času pričakovane-

ga dneva poroda, imajo pravico do presejalnega testa, ki je
lahko merjenje nuhalne svetline ali trojni presejalni test (THT).
Po 37. letu starosti v času pričakovanega dneva poroda ima

nosečnica pravico do kariotipizacije (horionska biopsija ali
amniocenteza).

Poseg se opravi v ustrezno opremljenem centru, za
kromosomsko preiskavo pa v verificiranem laboratoriju. Ena-
ko velja za laboratorijsko vrednotenje THT.

Opomba: Do kariotipizacije so upravičene – ne glede
na starost – tudi nosečnice s pozitivnim presejalnim testom.

Priporočila za uporabo IgG anti D
– vsaka Rh-D-negativna ženska v 28. tednu nosečno-

sti, če je ICT negativen;
– vsaka Rh-D-negativna ženska, ki je rodila Rh-D-pozi-

tivnega otroka, po porodu, če je ICT-negativen;
– vsaka Rh-D-negativna ženska, ko v nosečnosti krvavi

ali ki ji opravijo intrauterini poseg (horionska biopsija, amnio-
centeza, placentocenteza, kordocenteza, feticid, redukcija
plodov pri večplodni nosečnosti in dr.);

– vsaka Rh-D-negativna ženska po umetni ali spontani
prekinitvi ali zunajmaternični nosečnosti.

1.2.3. Pregledi in svetovanja po porodu, spontani in
dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični no-
sečnosti

Pregled ženska opravi 6 tednov po porodu ali 3 tedne
po splavu v zdravstvenem varstvu žensk na primarni ravni.
Namen teh pregledov je aktivno varovanje reproduktivnega
zdravja. Obsega svetovanje glede optimalnega obdobja do
naslednje nosečnosti, nasvete za odgovorno kontracepcij-
sko in spolno vedenje in aktivno zgodnje odkrivanje bolezni
v poporodnem obdobju.

Pregled obsega:
– pregled zdravstvene dokumentacije;
– ginekološko in porodniško anamnezo;
– ginekološki pregled in test PAP (če ni bil narejen v

zadnjih treh letih);
– orientacijski somatski status, merjenje telesne teže,

krvnega tlaka;
– laboratorijske preiskave v skladu z veljavnimi strokov-

nimi priporočili.
Pregled je obvezno združen z individualnim kontracep-

cijskim svetovanjem, s posebnim poudarkom na izbiri opti-
malne metode za uravnavanje rodnosti v poporodnem ob-
dobju ter optimalnem času ponovne zanositve.

1.2.4. Preventivne aktivnosti za varovanje reproduk-
tivnega zdravja v patronažni dejavnosti (preventivni obisk
pri nosečnici, otročnici in novorojenčku ter ženskah, ki
še niso opredelile ginekologa)

Patronažna služba opravlja aktivno zdravstveno in soci-
alno varstvo. Patronažno zdravstveno nego nosečnic, otroč-
nic in novorojenčkov opravlja ustrezno izobraženo osebje za
področje varovanja reproduktivnega zdravja, za kar je odgo-
vorna Visoka šola za zdravstvo.

Preventivna aktivnost za varovanje reproduktivnega
zdravja v patronažni dejavnosti obsega (glede na ciljno po-
pulacijo):

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– svetovanje o načinu življenja in pripravi na porod;
– svetovanje o načinu življenja in oskrbi novorojenčka;
– nasvet o dojenju, pravilni prehrani in negi;
– oskrba otročnice in novorojenca (pregled dojk, či-

šče, nadzor nad krčenjem maternice, nega epiziotomijske
rane, kontrola krvnega tlaka, nega novorojenčka).
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Nosečnica ima pravico do enega preventivnega patro-
nažnega obiska, otročnica do dveh preventivnih patronažnih
obiskov; šest patronažnih obiskov je namenjenih dojenčku v
prvem letu starosti, še dva dodatna obiska pa dojenčkom
slepih in invalidnih mater (do dopolnjenega otrokovega prve-
ga leta starosti).

Če se ugotovi, da je treba opraviti več obiskov, kot je
določeno v sklopu preventivne dejavnosti, se patronažna
služba poveže z izbranim ginekologom oziroma izbranim
pediatrom.

Pri ženskah, ki se po treh letih ne odzovejo na vabilo na
pregled za preprečevanja raka materničnega vratu, patro-
nažna služba opravi svetovalni preventivni patronažni obisk.
Podatke ji posreduje regijski odgovorni ginekolog. O obi-
skih pri ženskah, ki se ne odzivajo na vabila za aktivno
presejanje na raka materničnega vratu, patronažna služba
poroča enkrat letno (do marca v tekočem letu za minulo
koledarsko leto) vodji državnega programa ZORA. O svojem
delu patronažna služba poroča enkrat letno območnemu
koordinatorju za preventivno reproduktivno zdravstveno var-
stvo.

1.2.5. Preventivni pregled za preprečevanje raka ma-
terničnega vratu

Na področju ginekoloških rakov je po priporočilih
Evropske zveze pri vseh asimptomatskih ženskah uspešno
in učinkovito le populacijsko odkrivanje (presejanje) pred-
stopenj raka materničnega vratu (test PAP).

Pregled za preprečevanje raka materničnega vratu se
opravi enkrat na tri leta (po dveh negativnih izvidih testa PAP
v obdobju enega leta).

Na preglede po tej shemi prihajajo ženske, stare 20-
64 let, same, na povabilo osebnega ginekologa (opredelje-
ne) ali na vabilo državnega programa ZORA. Ženske, starej-
še od 64 let, lahko pridejo na preventivni pregled same,
niso pa vabljene. Če je izvid njihovega brisa negativen,
veljajo zanje pravice iz programa do starosti 74 let.

Opomba: Po 75. letu starosti se ženskam omogoči
dostopnost do kurativnih pregledov.

Pregledanost, ki naj doseže najmanj 70% žensk, starih
20-64 let, v treh letih, spremlja centralni informacijski si-
stem državnega programa ZORA (Register organiziranega
odkrivanja raka materničnega vratu), ki vodi evidence o vseh
opravljenih brisih na ravni vse države in pripravlja seznam
žensk, ki jim v treh letih ni bil pregledan bris ali niso bile na
potrebnem kontrolnem pregledu. Sezname pošlje na ob-
močne Zavode za zdravstveno varstvo skupno z vsemi pisni-
mi navodili (v prehodnem obdobju lahko tudi neposredno
ženskam). Območni zavod poskrbi, da se nepregledane
ženske obvestijo po dogovorjeni metodologiji, kdaj in kam
naj gredo na preventivni pregled.

Preventivni pregled za preprečevanje raka maternične-
ga vratu obsega:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– družinsko, osebno, ginekološko in porodniško anam-

nezo, anamnezo o življenjskih navadah, dejavnikih tveganja,
spolnih navadah, reproduktivnih namenih, o rabi kontracep-
cije ali hormonskega nadomestnega zdravljenja;

– ginekološki pregled: inspekcija nožnice in maternič-
nega ustja ter bimanualna palpatorna vaginalna preiskava;

– odvzem brisa z zunanjega materničnega ustja z lese-
nim loparčkom po Ayreju in iz cervikalnega kanala s krtačko
za pregled celic v brisu materničnega vratu in nativne flore.
Razmaz se napravi na eno stekelce. Po enoletnem preho-

dnem obdobju bo po analizi kakovosti brisov postopek od-
vzema brisov ponovno preverjen;

– svetovanje o dejavnikih tveganja in možnostih pre-
prečevanja.

Opomba: Kolposkopija je inspekcijska metoda, ki se
uporablja pri citoloških brisih z izvidom PAP II ali več za
diagnostiko sprememb materničnega vratu, posebno pri ugo-
tavljanju obsežnosti lezije in izbiri mest za biopsijo ter pri
določanju obsega zdravljenja. Kolposkopija ni del preventiv-
nega ginekološkega pregleda.

Postopki pri PAP II in PAP III so zapisani v Priporočilih
za odkrivanje, zdravljenje in nadzor bolnic s predrakavimi
spremembami materničnega vratu, sprejetih na Razširje-
nem strokovnem kolegiju za ginekologijo in perinatologijo
ter na Razširjenem strokovnem kolegiju za onkologijo v letu
1999. Določanje onkogenih HPV s sodobnimi metodami je
preiskava pri kontroliranju žensk s citološkim izvidom PAP II
(brez vnetja) in je del kurativne obravnave.

Ginekologi morajo brise skupaj z napotnico, določeno
v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za
pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št.
68/01), pošiljati v pregled s strani Ministrstva za zdravje
pooblaščenim laboratorijem, ki izvide pošiljajo v centralni
informacijski sistem, opredeljen v zakonu o zbirkah podat-
kov.

Obrazci za pisna vabila in za obvestilo o citološkem
izvidu s priporočilom za naslednji pregled so enotni in so del
preventivnega programa.

1.2.6. Zgodnje odkrivanje raka dojk

Pri ženskah med 20. in 50. letom izvaja ginekolog na
primarni ravni klinični pregled dojk enkrat na tri leta, po 50.
letu starosti pa se ti pregledi skupaj z mamografijami izvajajo
vsaki dve leti v centrih za dojke na primarni ravni, skladno s
priporočili v Strokovnih smernicah za preventivne preglede
dojk v Sloveniji.

Pregled pri ženskah med 20. in 50. letom starosti
obsega:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– družinsko, osebno, ginekološko in porodniška anam-

nezo, opredelitev dejavnikov tveganja;
– klinični pregled dojk (inspekcija in palpacija);
– navodilo za samopregledovanje dojk.
Opomba: Če ženska sodi v ogroženo skupino (ženska,

ki ima mamo, sestro ali hčer zdravljeno zaradi raka dojk,
ženska, ki je prvič rodila po tridesetem letu starosti, ženske
z benignimi spremembami v dojki, ki večajo nevarnost raka
dojk, ženske, ki so že bile zdravljene zaradi raka na eni
dojki), po 40. letu starosti nadaljuje s pregledi v centrih za
dojke vsakih 12-24 mesecev.

Ženske, pri katerih je večja možnost, da so nosilke
dedno spremenjenega gena, ki jim veča nevarnost raka dojk
in/ali jajčnikov, se z napotnico napoti v ambulanto za genet-
sko svetovanje, kjer se na osnovi posebnega vprašalnika
oziroma ankete izračuna tveganje za prisotnost mutiranega
gena BRCA 1, 2 in glede na to priporoča oziroma odsvetuje
genetsko testiranje.

Odkrivanje drugih ginekoloških rakov (rak maternične-
ga telesa, jajčnikov in jajcevodov, zunanjega spolovila in
nožnice) pri vseh asimptomatskih ženskah, se zaradi poma-
njkanja ustreznih metod presejanja, ne priporoča. V primeru
prvih kliničnih znakov je potreben čimprejšnji diagnostični
postopek in hitro dostopen kurativni pregled.
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1.2.7. Predpisovanje HNZ v perimenopavzi in pome-
nopavzi

Prvo svetovanje in predpisovanje hormonskih nadome-
stnih zdravil izvaja izbrani ginekolog v obdobju perimenopav-
ze in menopavze pri ženskah brez kroničnih bolezni. Za
ogrožene skupine pa v skladu z zadnjimi strokovnimi pripo-
ročili.

Pregled pred uvedbo hormonskega nadomestnega
zdravljenja (HNZ) obsega:

– pregled zdravstvene dokumentacije;
– družinsko, osebno, ginekološko in porodniško anam-

nezo, opredelitev dejavnikov tveganja srčno žilnih bolezni,
še posebej trombemboličnih obolenj, osteoporoze in raka;

– ginekološki pregled: inspekcija nožnice in maternič-
nega ustja ter bimanualna palpatorna vaginalna preiskava;

– odvzem citološkega brisa, če ni bil pregledan v zad-
njih treh letih;

– merjenje telesne višine, teže in krvnega tlaka ter izra-
čun indeksa telesne mase;

– ginekološko ultrazvočno preiskavo.
Če ženska po 50. letu ne hodi na redne preventivne

preglede dojk in mamografijo, jo je treba napotiti na pregled
dojk v ustrezni center za dojke; če je ženska mlajša od 50
let in v zadnjem letu ni opravila pregleda dojk in mamografi-
je, jo je treba napotiti na tak pregled.

Če ženska jemlje HNZ daljše obdobje (več kot 5 let),
mora opraviti mamografijo enkrat letno.

Ženskam, ki so na kontinuiranem HNZ, je potrebno
enkrat letno opraviti ultrazvočno oceno debeline endome-
trija.

1.3. Programirana zdravstvena vzgoja in promocija zdravja
v primarnem zdravstvenem varstvu žensk

Programirana zdravstvena vzgoja je pomembna za iz-
boljšanje in varovanje reproduktivnega zdravja in je sestavni
del vsakega preventivnega programa. Cilji zdravstveno vzgoj-
nih programov so vzpodbujanje zdravega telesnega, dušev-
nega in spolnega razvoja, odgovornega starševstva in krepi-
tev sposobnosti ljudi za preprečevanje bolezni in odzivanje
na zdravstvene probleme. Za dosego teh ciljev je treba
poleg informiranja ciljnih skupin prebivalstva zagotoviti tudi
njihovo usposobljenost z veščinami, s katerimi so sposobni
odločati in ravnati v korist lastnega zdravja. Za učinkovito
uporabo veščin je potrebno svetovanje usposobljenega stro-
kovnjaka.

Programirana zdravstvena vzgoja za varovanje repro-
duktivnega zdravja poteka v obliki:

– individualnega svetovanja – v okviru preventivnega
pregleda, ki ga izvaja ginekološki tim;

– skupinske učne delavnice –za ciljne skupine prebi-
valcev (mladostniki, nosečnice, ženske v različnih obdobjih
rodne dobe, ženske s tveganim spolnim in reproduktivnim
vedenjem, ženske v perimenopavzi in menopavzi).

To delo opravljajo za zdravstvenovzgojno delo uspo-
sobljen kader v javnem zavodu ali zasebnik s koncesijo na
primarni ravni. Praviloma se povezujejo strokovnjaki različ-
nih znanj kot so medicinska, psihološka, pravna in socialna.
Pri svojem delu morajo uporabljati sodobne zdravstveno
vzgojne metode kot so informiranje, opremljanje z veščina-
mi in svetovanje, posredovanje pisnih materialov. Svoje delo
je tim dolžan letno analizirati in rezultate analize posredovati
koordinatorju preventivnega reproduktivnega zdravstvenega
varstva na območnem ZZV.

1.3.1. Smernice za varovanje reproduktivnega zdra-
vja za prebivalstvene skupine s povečanim tveganjem

Cilj tega programa je seznaniti ženske in njihove par-
tnerje s povečanim tveganjem za ohranitev reproduktivnega
zdravja, vzpodbuditi pozitiven odnos do lastnega zdravja in
zdravega načina življenja ter vplivati na oblikovanje zdravih
vedenjskih vzorcev. Poleg ustreznega informiranja je potre-
bno posebno pozornost posvetiti opremljanju ljudi z vešči-
nami, s katerimi bodo sposobni odločati v korist lastnega
zdravja. Vzgoja in svetovanje mora biti prilagojeno potrebam
določene skupine.

Program je sestavljen iz tematskih sklopov, ki obravna-
vajo teme:

– principi zdravega načina življenja;
– principi načrtovanja družine in zdravstvena tveganja;
– varovanje spolnega zdravja in preprečevanje spolno

prenosnih okužb;
– izbor kontracepcijskih metod ob upoštevanju pre-

dnosti in pomanjkljivosti posameznih kontracepcijskih me-
tod;

– dostopnost zdravstvenih storitev (vzdrževanje stikov z
izbranim ginekologom, možnost individualnega svetovanja,
način naročanja, plačljivost, predpisovanje, pomen sledlji-
vosti);

– predkoncepcijsko svetovanje;
– načrtovanje družine in svetovanje za uspešen izid

nosečnosti ter poglavitni dejavniki tveganja;
– šola za starše;
– vzpodbujanje telesnega, duševnega in socialnega

razvoja mladostnikov;
– preprečevanje in odzivanje na zdravstvene probleme

mladostnikov;
– preprečevanje nenačrtovanih zanositev in njegov po-

men.

1.3.2. Smernice zdravstveno vzgojnega dela z mla-
dostniki

Program je sestavljen iz tematskih sklopov, ki obravna-
vajo teme:

– informiranost o zdravi in varni spolnosti ter odnosih
med spoloma, vzpodbujanje zdravega telesnega, duševne-
ga in socialnega razvoja, odklanjanje vsiljene spolnosti in
spolnega nasilja,

– informiranost z dejavniki tveganja (neizkušenost, ne-
informiranost, pomanjkanje samozavesti, sposobnost samo-
stojnega odločanja, prevzemanje odgovornosti),

– informiranost o načelih načrtovanja družine,
– dostopnost do zdravstveno vzgojnih gradiv,
– motiviranost in pravilna izbira kontracepcijskih metod

in pripomočkov ob upoštevanju prednosti in slabosti posa-
meznih metod in pripomočkov, demonstracija pripomoč-
kov, informiranost do dostopnosti do kontracepcije, pred-
stavitev dejavnikov, ki vplivajo na vztrajnost rabe kontracep-
cije,

– usmerjenost preprečevanje zdravstvenih problemov,
ki se pogosteje pojavljajo v populaciji mladostnikov.

Pred načrtovanjem vzgojnega programa naj se določijo
lokalne potrebe in zdravstvena tveganja ciljne populacije
(situacijska analiza) ter določijo prioritete svetovanja, za svo-
je delo naj pritegnejo k sodelovanju mlade.

Individualna raven – individualno kontracepcijsko sve-
tovanje, ki ga izvaja ginekološki tim
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Skupine – učne delavnice (tematski sklopi, učenje vlog,
učenje s pomočjo izobraženih vrstnikov, interaktivno postav-
ljanje vprašanj).

1.3.3. Smernice zdravstveno vzgojnega dela z žen-
skami pred in po dovoljenemu splavu

Kvalitetno individualno kontracepcijsko svetovanje
pred dovoljenim splavom zagotavlja, da je ženska ustrezno
informirana o tem posegu in da se lahko o njem svobodno
odloča. Individualno kontracepcijsko svetovanje po splavu
je zahtevno zaradi telesnega in emocionalnega stresa in
potrebno za zmanjšanje tveganja za ponovno nenačrtovano
zanositev, povečanje vztrajnosti rabe zanesljivih kontracep-
cijskih metod in preprečevanje ponovnih splavov. Svetova-
nje naj poteka individualno, interaktivno in usmerjeno v reše-
vanje problemov in pomoč ženski, da razreši ovire pri uspe-
šni uporabi principov načrtovanja družine in kontracepcij-
skih metod. Potekati mora pred napotitvijo na poseg in pri
kontrolnem pregledu po opravljenem posegu.

1.3.4. Predporodna zdravstvena vzgoja – šola za
starše

Šola za starše je pomembna za promocijo zdravja in
aktivno skrb za svoje zdravje in zdravje svojih potomcev, za
prvič in ponovno noseče ženske in njihove partnerje ter za
posebej ogrožene skupine nosečnic (mladostnice, social-
noekonomsko ogrožene nosečnice, nosečnice z zdravstve-
nimi tveganji ipd.)

Predporodna zdravstvena vzgoja pomembna preventiv-
no aktivnost za zagotovitev optimalnega perinatalnega zdrav-
stvenega varstva. Šola za starše poteka glede na višino
nosečnosti v sklopih, ki so tematsko prilagojena zgodnji in
pozni nosečnosti.

Program je sestavljen iz tematskih predavanj, ki obrav-
navajo vsebine:

– nosečnosti (informacije o spočetju, razvoju ploda,
zdravem načinu življenja v času nosečnosti, tveganja v no-
sečnosti);

– porod (informacije o pripravi na odhod v porodnišni-
co, potrebščine in dokumenti, ki jih je potrebno vzeti s seboj
v porodnišnico, znaki začetka poroda, potek poroda, faze
poroda, dihalne vaje, sprostitev, porodna bolečina, sodelo-
vanje očeta pri porodu);

– psihološka priprava (informacije o prihodu novega
družinskega člana);

– nega novorojenčka (nega, kopanje, umivanje, obla-
čenje, oprema dojenčka, preprečevanje poškodb v zgod-
njem otrokovem obdobju);

– prehrana in dojenje (tehnika dojenja, dodatki v pre-
hrani, adaptirana prehrana);

– zobozdravstvena vzgoja (zdravje zob v času noseč-
nosti in po porodu, razvoj zob pri otroku);

– prikaz rednih telesnih vaj;
– raba kontracepcije po porodu (pomen načrtovanja

nosečnosti v obdobju po porodu, metode kontracepcije, ki
so primerne za rabo v poporodnem obdobju),

– osnove pravnega in socialnega varstva v času noseč-
nosti in poporodnem obdobju (informacije o pravicah in
obveznostih ter posredovanje informacij o institucijah, ki
lokalno ali državno nudijo svetovanje in/ali pomoč).

Po 12. tednu priporočljiva tedenska telovadba s spro-
stitvenimi in dihalnimi vajami, ki pa jo izvajalci prilagodijo
svojim zmožnostim, medtem ko je prikaz sprostitvenih in
dihalnih vaj obvezen.

1.4. Izvajalci preventivnega programa VRZ
Preventivne programe VRZ izvajajo ginekološki timi na

primarni ravni in tudi na sekundarni ravni, vendar, pod enaki-
mi pogoji in za enako plačilo kot na primarni ravni. Ginekolo-
ški tim sestavljajo zdravnik specialist, diplomirana babica in
zdravstveni tehnik. Če v timu ni diplomirane babice, jo je
dopustno nadomestiti z diplomirano medicinsko sestro, ki je
ustrezno izobražena za samostojno preventivno delo.

Za opravljanje preventivnih programov VRZ mora gi-
nekološki tim izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti mora ustrezno kadrovsko zasedbo;
– redno mora skrbeti za strokovno izobraževanje oseb-

ja s posebnim poudarkom na metodologiji dela v primarnem
reproduktivnem zdravstvenem varstvu žensk in na osnovah
javnega zdravja.

Naloge ginekološkega tima v zvezi z izvajanjem pre-
ventivnih programov VRZ so tudi:

– vzdrževanje in hranjenje predpisane dokumentacije
(Uradni list RS, št. 65/00);

– sporočanje zakonsko opredeljenih podatkov v držav-
ne informacijske zbirke zdravstvenih podatkov, ki so opre-
deljene v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstve-
nega varstva (Uradni list RS, št. 65/00);

– izdelava letnega poročila o opravljenem delu na osno-
vi smernic Ministrstva za zdravje, ki ga pošlje območnemu
odgovornemu ginekologu.

Obvezne laboratorijske preiskave, predpisane v pre-
ventivnih programih VRZ, lahko opravljajo le laboratoriji, ki
ustrezajo pogojem, ki jih predpiše minister za zdravje.

1.5. Način izvajanja preventivnih programov VRZ
Ginekološki tim izvaja preventivne programe VRZ po

dispanzerski metodi dela. Pri tem sodeluje z drugimi stro-
kovnimi službami na področju zdravstvenega in socialnega
varstva, ki so udeležene pri zagotavljanju reproduktivnih pra-
vic in celovitega reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Izvajanje preventivnih programov VRZ po dispanzerski
metodi dela tudi pomeni, da ginekološki tim stalno in aktivno
skrbi za reproduktivno zdravje opredeljenih žensk in za re-
produktivno zdravje njihovih partnerjev, izvaja programe pro-
mocije reproduktivnega zdravja in programirano zdravstveno
vzgojo in s tem vzpodbuja ženske in njihove partnerje, da bi
čim bolj skrbeli za lastno reproduktivno zdravje in za zdravje
svojih potomcev.

Pri preventivnih pregledih za odkrivanje raka maternič-
nega vratu dispanzersko metodo dopolnjuje Državni pro-
gram zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb mater-
ničnega vratu (Državni program ZORA) s svojim informacij-
skim sistemom, Registrom organiziranega odkrivanja raka
materničnega vratu (zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva, Uradni list RS, št. 65/00). Program
spremlja in dodatno skrbi za to, da ima najmanj 70% (opti-
malno 85%) žensk, starih 20-64 let, opravljen preventivni
pregled za preprečevanje raka materničnega vratu v treh
letih. V triletno shemo vstopajo tiste ženske, ki imajo ob
prvem in ponovnem pregledu v enoletnem razmiku bris ma-
terničnega vratu ocenjen s PAP I.

Ginekološki tim opravlja preventivne preglede zanj
opredeljenih žensk po posameznih vrstah preventivnih
programov VRZ, in sicer v naslednjih ciljnih skupinah:

– preventivni pregled za preprečevanje raka maternič-
nega vratu aktivno (s pisnimi vabili ženskam, ki same ne
prihajajo na preventivne preglede) v starostni skupini 20-64
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let in pasivno med 65. in 74. letom na tri leta (po dveh
normalnih izvidih v obdobju enega leta). Če so pregledi brisa
materničnega vratu opravljeni po smernicah preventivnega
programa in so izvidi normalni, preventivni pregledi po 74.
letu niso več potrebni, pač pa le v primeru kliničnih težav,
vendar takrat kot kurativna obravnava. Tudi pri ženskah,
mlajših od 20 let, je pregled brisa materničnega vratu potre-
ben le, če je strokovno utemeljen kot kurativna obravnava;

– preventivne aktivnosti v zvezi z načrtovanjem družine
in nosečnostjo.

– preventivni klinični pregled dojk v starostni skupini
20-49 let na tri leta;

– preventivne aktivnosti v zvezi s predpisovanjem hor-
monskega nadomestnega zdravljenja (HNZ) v perimenopav-
zi in pomenopavzi.

Če ginekološki tim v javnem zavodu iz objektivnih razlo-
gov ne more izvesti dogovorjenega obsega preventivnega
programa, mora o tem obvestiti direktorja zavoda, območ-
nega koordinatorja na Zavodu za zdravstveno varstvo in
odgovornega območnega ginekologa. Zasebniki s koncesi-
jo so dolžni o motnjah pri izpolnjevanju preventivnega pro-
grama obvestiti območnega odgovornega ginekologa. Če
eni ali drugi motnje niso sposobni odpraviti sami, sporočijo
nacionalnemu koordinatorju za zdravstveno varstvo žensk,
vodji državnega programa ZORA in Ministrstvu za zdravje,
da preventivnega programa ne morejo opraviti.

1.6. Koordinacija preventivnega delovanja
ginekoloških timov

Minister za zdravje imenuje območne odgovorne gine-
kologe, območne koordinatorje preventivnega reproduktiv-
nega zdravstvenega varstva na območnih Zavodih za zdrav-
stveno varstvo, vodjo državnega programa ZORA na Onko-
loškem inštitutu in nacionalnega koordinatorja za preventiv-
no reproduktivno zdravstveno varstvo žensk na Inštitutu za
varovanje zdravja.

Območni odgovorni ginekolog je zadolžen za:
– pregled nad izvajanjem (realizacijo) preventivnih pro-

gramov VRZ v regiji;
– pregled nad preskrbljenostjo žensk. Z območnim

koordinatorjem preventivnega reproduktivnega zdravstve-
nega varstva na območnem zavodu za zdravstveno varstvo
sodeluje pri zagotavljanju informacij o možni izbiri gineko-
loga;

– pripravo letnega poročila o izvajanju preventivnih pro-
gramov VRZ v regiji, oceno realizacije preventivnega progra-
ma in predloge za izboljšanje stanja. Pri tem sodeluje z
območnim koordinatorjem na Zavodu za zdravstveno var-
stvo. Poročilo posreduje nacionalnemu koordinatorju pre-
ventivnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Območni koordinator preventivnega reproduktivnega
zdravstvenega varstva je zadolžen za:

– sodelovanje z odgovornim območnim ginekologom
pri izvajanju preventivnih programov VRZ;

– zagotavljanje pretoka informacij o možni izbiri gine-
kologa znotraj območja ter pregled nad preskrbljenostjo
žensk v svojem območju;

– zagotavljanje organizacijske podpore aktivne skrbi za
izbrane ženske, sodelovanje pri pretoku informacij in posre-
dovanju vabil za organizirano presejanje za raka na mater-
ničnem vratu v sodelovanju z Registrom organiziranega pre-
sejanja raka materničnega vratu in metodologijo državnega
programa ZORA;

– analizo reproduktivnega zdravstvenega stanja v svo-
jem območju. Skrbi za nemoteno statistično evidentiranje

ter svoje ugotovitve letno sporoča nacionalnemu koordina-
torju reproduktivnega zdravstvenega varstva na Inštitutu za
varovanje zdravja RS, vodji državnega programa ZORA ter
sodeluje pri izdelavi nacionalne strategije varovanja repro-
duktivnega zdravja.

Vodja državnega programa ZORA s strokovnimi skupi-
nami za ginekologijo, citopatologijo in informatiko je zadol-
žen za:

– vodenje Registra organiziranega odkrivanja raka ma-
terničnega vratu in spremljanje programa preventivnih pre-
gledov za preprečevanja raka materničnega vratu;

– izbor žensk, ki na osnovi podatkov Registra organizi-
ranega odkrivanja raka materničnega vratu ne prihajajo na
redne preglede ali se še niso opredelile za ginekologa, za
zagotavljanje pošiljanja vabil na preglede in spremljanje ude-
ležbe kontrolnih pregledov po ne-negativnih izvidih;

– izdelavo strokovnih standardov za zagotavljanje ka-
kovosti vseh postopkov in nadzor nad njihovim izvajanjem;

– sodelovanje z odgovornim območnim ginekologom,
območnim koordinatorjem preventivnega reproduktivnega
zdravstvenega varstva žensk na območnem zavodu za zdrav-
stveno varstvo in nacionalnim koordinatorjem preventivnega
reproduktivnega zdravstvenega varstva žensk na Inštitutu za
varovanje zdravja pri nalogah, ki se nanašajo na aktivno
presejanje za raka materničnega vratu;

– izdelavo letnih poročil, analiz o poteku državnega
programa in izdelavo predloga ukrepov za Ministrstvo za
zdravje na osnovi podatkov Registra organiziranega odkriva-
nja raka materničnega vratu in Registra raka za Slovenijo ter
za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo in izvajanje stra-
tegije preprečevanja raka materničnega vratu.

Nacionalni koordinator preventivnega reproduktivnega
zdravstvenega varstva je zadolžen za:

– usklajevanje in posredovanje doktrinarnih stališč kot
osnove preventivnih programov varovanja reproduktivnega
zdravja, povezovanje primarne ravni s sekundarno in terciar-
no ravnjo, sodelovanje s strokovnjaki raznih strok;

– pripravo metodoloških gradiv za statistična raziskova-
nja (enotno statistično evidentiranje podatkov, primernost
informacijske podpore, usklajenost šifrantov) v sodelovanju
z Razširjenim strokovnim kolegijem za ginekologijo in peri-
natologijo, Razširjenim strokovnim kolegijem za onkologijo,
Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavaro-
vanje;

– pripravo, usklajenost in posredovanje zdravstveno-
vzgojnih vsebin v sodelovanju s strokovnjaki ustreznih po-
dročij;

– pripravo predlogov za spremembe ali dopolnitve sta-
tističnega evidentiranja in za strategijo varovanja reproduk-
tivnega zdravja ter za usklajenost doktrinarnih stališč in po-
sredovanje pobud pristojnim kolegijem in institucijam;

– koordinacijo in usklajenost odgovornih ginekologov
in območnih koordinatorjev ter vodjo državnega programa
ZORA, obveščanje Ministrstva za zdravje o morebitnih ka-
drovskih problemih;

– redno letno analizo in oceno kakovosti dela, analizo
izvajanja preventivnih programov in zdravstvenega stanja na
nacionalni ravni ter pripravo predlogov za ukrepe.

1.7. Nadzor
Nadzor nad izvajanjem preventivnih programov VRZ v

primarnem zdravstvenem varstvu žensk izvaja Ministrstvo za
zdravje, ki lahko za nadzor nad posameznimi preventivnimi
programi VRZ zadolži delovne skupine.“
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II
1. Izvajalci preventivnih programov VRZ začnejo z dnem

uveljavitve tega navodila razporejati ženske glede na njihov
zdravstveni status v novo triletno shemo preventivnih pregle-
dov za preprečevanje raka materničnega vratu.

Zaradi razporeditve v novo triletno shemo preventivnih
pregledov za preprečevanje raka materničnega vratu izvajal-
ci zdravstvenih pregledov najkasneje v 6 mesecih pregleda-
jo zdravstvene kartoteke zanje opredeljenih žensk in napra-
vijo plan preventivnega dela in vabljenja na preventivne pre-
glede za preprečevanje raka materničnega vratu in pri tem
upoštevajo naslednje:

– ženske, ki v zadnjih treh letih in več niso imele oprav-
ljenega preventivnega pregleda oziroma niso imele v zad-
njem triletnem obdobju dvakrat zaporedoma v enoletnem
presledku uporaben bris PAP I negativen, se jih prioritetno
in čimprej povabi na preventivni pregled za preprečevanje
raka materničnega vratu;

– ženske, ki so imele v zadnjem triletnem obdobju
dvakrat zaporedoma v enoletnem presledku uporaben bris
PAP I negativen, se povabi na preventivni pregled v treh letih
od zadnjega pregleda.

2. Ženskam, ki nimajo izbranega svojega osebnega
ginekologa, vabilo na preventivni pregled pošlje Register
organiziranega odkrivanja raka materničnega vratu, in sicer
s pričetkom šest mesecev po uveljavitvi tega navodila, po-
stopno po zdravstvenih regijah, tako da bo do konca maja
2003 zajeta vsa Slovenija. Na podlagi tega vabila se ženske
opredelijo za najbližjega ginekologa in pri njem opravijo
preventivni pregled. Izbrani ginekolog nadalje skrbi za njiho-
vo celovito reproduktivno zdravje.

3. Zdravstveno vzgojni programi za varovanje repro-
duktivnega zdravja, ki se izvajajo v obliki skupinskih učnih
delavnic, se bodo izvajali po programskem načrtu, ki ga
predhodno odobri Ministrstvo za zdravje, šele v letu 2003;
izjema so šole za starše, ki že potekajo.

4. Razširjeni strokovni kolegij za ginekologijo in porod-
ništvo vsakih pet let preveri in ustrezno dopolni preventivne
programe VRZ.

III
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 501-2/2002-03-22
Ljubljana, dne 9. aprila 2002.

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister

za zdravje

1392. Navodilo o načinu predložitve letnih poročil
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
posameznikov, o načinu javne objave letnih
poročil in o načinu obveščanja registrskega
sodišča o javni objavi letnih poročil

Na podlagi dvanajstega odstavka 55. člena zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01 in 59/01)
izdajata minister za pravosodje in minister za finance po
predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za plačil-
ni promet

N A V O D I  L O
o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov,
o načinu javne objave letnih poročil in o načinu
obveščanja registrskega sodišča o javni objavi

letnih poročil

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
To navodilo določa pravila o načinu predložitve letnih

poročil gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe)
in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem be-
sedilu: podjetniki) organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje
in objavljanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: organizaci-
ja), način javne objave letnih poročil na spletnih straneh
organizacije in način obveščanja registrskih sodišč o javni
objavi letnih poročil.

2. člen
(1) Družbe in podjetniki iz 50. člena zakona o gospo-

darskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) so dolžni v
rokih, ki jih določata prvi in drugi odstavek 55. člena ZGD,
organizaciji predložiti letna poročila zaradi javne objave.

(2) Letna poročila iz prejšnjega odstavka družbe in po-
djetniki predložijo pristojni organizacijski enoti organizacije,
na območju katere imajo sedež poslovanja.

II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL

3. člen
(1) Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena

ZGD, ki po prvem odstavku 54. člena ZGD niso zavezane k
reviziji letnega poročila, morajo organizaciji zaradi javne ob-
jave predložiti letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v
prvem odstavku 56. člena ZGD.

(2) Družbe, ki so po prvem odstavku 54. člena ZGD
zavezane k reviziji letnega poročila, in podjetniki, katerih
podjetje ustreza merilom za srednje oziroma velike družbe
ter so po prvem odstavku 54. člena ZGD zavezani k reviziji
letnega poročila, morajo organizaciji zaradi javne objave
predložiti letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v dru-
gem odstavku 56. člena ZGD, z revizorjevim mnenjem.

(3) Družbe iz drugega odstavka 50. člena ZGD in po-
djetniki iz drugega odstavka 50. člena ZGD, katerih podjetje
ustreza merilom za majhne družbe, morajo organizaciji zara-
di javne objave predložiti letna računovodska izkaza iz dru-
gega odstavka 51. člena ZGD.

(4) Družbe iz prvega odstavka 53. člena ZGD morajo
organizaciji zaradi javne objave predložiti tudi konsolidirano
letno poročilo s sestavnimi deli, določenimi v petem odstav-
ku 53. člena ZGD, z revizorjevim mnenjem.

(5) Letna poročila lahko družbe in podjetniki iz prvega
do četrtega odstavka tega člena predložijo v pisni obliki ali v
obliki elektronskega zapisa.

(6) Organizacija predpiše ustrezen format elektronske-
ga zapisa iz prejšnjega odstavka, ki omogoča javno objavo
letnih poročil oziroma računovodskih izkazov na spletnih
straneh organizacije.

4. člen
(1) Družbe in podjetniki iz tretjega odstavka prejšnjega

člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, lahko
letna računovodska izkaza predložijo na poenotenih obraz-
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cih, skupaj z izjavo, naj se podatki iz letnih računovodskih
izkazov uporabijo poleg namena javne objave tudi za name-
ne državne statistike.

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za pred-
ložitev letnega poročila družb iz prvega odstavka prejšnjega
člena, katerih poslovno leto je enako koledarskemu. Kadar
ta družba izbere poenoteni način predložitve letnega poroči-
la in statističnega poročila, mora zaradi javne objave hkrati z
letnima računovodskima izkazoma predložiti tudi prilogo s
pojasnili k izkazoma.

(3) Družbe in podjetniki iz prvega in družbe iz prejšnje-
ga odstavka, ki izberejo poenoteni način predložitve letnih
računovodskih izkazov oziroma letnega poročila in statistič-
nega poročila, lahko letna računovodska izkaza oziroma
letno poročilo predložijo organizaciji v pisni obliki ali na
elektronski način.

(4) Organizacija predpiše elektronski način posredova-
nja letnih računovodskih izkazov oziroma letnih poročil.

5. člen
(1) Družbe in podjetniki morajo ob predložitvi letnih

poročil oziroma letnih računovodskih izkazov organizaciji
plačati stroške javne objave, določene s tarifo organizacije.

(2) Šteje se, da družbe in podjetniki izpolnijo obvez-
nost predložitve letnega poročila oziroma letnih računovod-
skih izkazov, ko predložijo letno poročilo oziroma letna raču-
novodska izkaza in ko plačajo stroške javne objave.

III. NAČIN JAVNE OBJAVE LETNIH POROČIL

6. člen
(1) Organizacija prejeta letna poročila oziroma letne

računovodske izkaze javno objavi tako, da jih informatizira
na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizi-
rani bazi letnih poročil na spletnih straneh organizacije.

(2) Letna poročila, predložena po 3. členu v pisni obli-
ki, organizacija informatizira tako, da preslika (skenira) pre-
dložene sestavne dele letnih poročil in jih objavi na spletnih
straneh.

(3) Letna poročila, predložena po 3. členu na elektron-
ski način, organizacija ustrezno prepiše v informatizirano
bazo letnih poročil na spletnih straneh.

(4) Letna poročila oziroma letne računovodske izkaze,
predložene po 4. členu, organizacija javno objavi na splet-
nih straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih
poročil za namene državne statistike objavi podatke v obse-
gu, kot ga določa ZGD za družbe in podjetnike iz prvega
oziroma drugega odstavka 4. člena.

(5) Organizacija letna poročila, ki so predložena po 3.
členu, javno objavi v 15 dneh po njihovi predložitvi, letna
poročila oziroma letne računovodske izkaze, ki so predlože-
ni po 4. členu, pa v 30 dneh po njihovi predložitvi.

7. člen
(1) Organizacija oblikuje spletne strani, namenjene jav-

ni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki
uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podat-
kov.

(2) Organizacija omogoči dostop do podatkov iz letnih
poročil prek identifikacije družbe oziroma podjetnika z na-
vedbo vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska
oznaka je lahko:

– matična številka družbe oziroma podjetnika ali
– ime družbe oziroma podjetnika ali
– številka registrskega vložka za družbe in za tiste po-

djetnike, ki so vpisani v sodni register.

8. člen
Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh

obsega letna poročila oziroma letne računovodske izkaze za
zadnje poslovno leto.

9. člen
Organizacija predložena in javno objavljena letna poro-

čila arhivira.

10. člen
Organizacija mora vsakomur na njegovo zahtevo in v

obliki, navedeni v zahtevi, glede na tehnične možnosti, izro-
čiti kopijo sestavnih delov letnih poročil proti plačilu stro-
škov, določenih s tarifo organizacije.

11. člen
Organizacija registrskim sodiščem in državnim orga-

nom omogoči brezplačni dostop do objavljenih in arhiviranih
letnih poročil z neposredno računalniško povezavo ali na
drug način.

IV. NAČIN OBVEŠČANJA REGISTRSKEGA SODIŠČA
O JAVNI OBJAVI LETNIH POROČIL

12. člen
(1) Organizacija hkrati z javno objavo letnih poročil na

spletnih straneh obvesti registrsko sodišče v Republiki Slo-
veniji o javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, ki so
vpisani v sodni register. Organizacija obvesti registrsko so-
dišče na elektronski način v formatu, ki ga skupaj določita
Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slo-
venije in organizacija.

(2) V obvestilu organizacije so navedeni naslednji po-
datki:

– matična številka družbe oziroma podjetnika,
– ime in naslov družbe oziroma podjetnika,
– številka registrskega vložka,
– ime registrskega sodišča,
– datum predložitve letnega poročila,
– datum javne objave letnega poročila,
– podatek, ali je bilo priloženo in javno objavljeno revi-

zorjevo poročilo.

13. člen
Registrsko sodišče je zaradi ažurnega vodenja eviden-

ce o družbah in podjetnikih, ki so vpisani v sodni register in
so po ZGD zavezani za predložitev letnih poročil organizaci-
ji, dolžno organizaciji posredovati podatke o družbah in po-
djetnikih iz glavne knjige sodnega registra v 5 dneh po vpisu
poslovnega subjekta oziroma po vpisu sprememb podatkov.
Registrsko sodišče organizaciji posreduje podatke na elek-
tronski način, ki ga skupaj določita Center za informatiko pri
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in organizacija.

14. člen
Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: DURS) je zaradi zagotovitve podatkov o podjetnikih,
ki niso vpisani v sodni register in so v skladu z ZGD zavezani
za predložitev letnih poročil organizaciji, dolžna organizaciji
posredovati podatke iz vpisnika podjetnikov v 5 dneh po
vpisu podjetnika oziroma po vpisu sprememb podatkov.
DURS organizaciji posreduje podatke na elektronski način,
ki ga skupaj določita DURS in organizacija.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Poenotene obrazce iz 4. člena predpiše organizacija

v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo v šestih
mesecih po objavi navodila v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

16. člen
Tarifa, ki velja za posamezno koledarsko leto, se določi

in objavi na spletnih straneh do 15. januarja za tekoče leto.
Če dejanska stopnja inflacije preseže načrtovano letno sto-
pnjo inflacije, se uskladitev opravi tudi med letom. Nova
tarifa mora biti objavljena na spletnih straneh 15 dni pred
začetkom uporabe.

17. člen
Do sprejema posebnega predpisa opravlja skladno s

589. členom ZGD naloge organizacije, pooblaščene za ob-
delovanje in objavljanje podatkov, Agencija Republike Slo-
venije za plačilni promet.

18. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 012-64/01
Ljubljana, dne 15. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r. mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister Minister

za finance za pravosodje

1393. Navodilo o spremembi navodila o opremljanju
jabolk in hrušk v specialno promocijsko
embalažo na ciljnih trgih

Na podlagi 17. člena uredbe o ureditvi trga s svežim
sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01,
60/01, 109/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

N A V O D I L O
o spremembi navodila o opremljanju jabolk
in hrušk v specialno promocijsko embalažo

na ciljnih trgih

1. člen
V navodilu o opremljanju jabolk in hrušk v specialno

promocijsko embalažo na ciljnih trgih (Uradni list RS, št.
37/01) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki je se-
stavni del tega navodila.

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-91/01/10
Ljubljana, dne 21. marca 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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1394. Navodilo o spremembi navodila o oblikah in
izvajanju notranjega finančnega nadzora v
občinah

Na podlagi šestega odstavka 100. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o spremembi navodila o oblikah in izvajanju
notranjega finančnega nadzora v občinah

1. člen
V navodilu o oblikah in izvajanju notranjega finančne-

ga nadzora v občinah (Uradni list RS, št. 9/01) se črta
19. člen.

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 401-70/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

1395. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec marec 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec

marec 2002

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec marec 2002 znaša 8,14% na letni ravni,
oziroma 0,67 % na mesečni ravni.

Št. 193-5/02
Ljubljana, dne 9. aprila 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance

BANKA SLOVENIJE

1396. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4.
2002

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4. 2002

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

3 M D.O.O. 03134-1000003056
3 N – ŠPORT D.O.O. 03106-1000004428
A – TRIS 2000 D.O.O. 02234-0089450150
A & F KOF D.O.O. 04102-0000502641
A.C.I. D.O.O. 02019-0012968813
ABADON K & L D.O.O. 03172-1000003496
ABAK-DRUŠVO ZA INFO. IZOBRAŽEVANJA 03160-1000011385
ABM D.O.O. 02010-0012037569
ABRAXAS D.O.O. LJUBLJANA 02010-0013860781
ACK D.D. 10100-0000027446
A-COSMOS TRG.IN PROIZVODNJA D.D. 02923-0019268414
ACTIVE TOOLS D.O.O. 07000-0000011827
ADRIA AIRWAYS D.D. 02922-0017327202
ADRIATIC-JADRAN D.O.O. 10100-0035022039
ADR-ING D.O.O. 24200-9004100298
ADUT-FTP D.O.O 02013-0013275530
AGENCIJA LUKEC D.O.O. 02980-0013183042
AGENSIS, D.O.O. 03138-1000008971
AGMA D.O.O. IZOLA 10100-0034973151
AGRIMA D.O.O. 18300-0015138662
AGRO AVTO SERVIS AAS D.O.O. 02982-0050530563
AGROAVTO D.O.O. 03138-1000009844
AGROKOR D.O.O. 02923- 0019717427
AGRO-OSKRBA D.O.O. SEŽANA 05100-8010143864
AGROPEX D.O.O. 04750-0000504645
AGROVET AGROT. VETER. STOR. D.O.O. 02341-0011600467
AKORD D.O.O. 03171-1000004541
ALFA-INT D.O.O. 03104-1000002974
ALGO D.O.O. 02011-0010016137
ALPHA CENTER D.O.O. 03160-1000006923
ALPO D.O.O. KRANJ 07000-0000204954
AMA, D.D. ŽALEC 06000-0068887856
AMD AMORTIZER RALLY TEAM 02036-0016412256
AMD ŽINEX 05100-8010146677
AMON TRADE D.O.O. 20470-0014273792
ANDOR D.O.O. KOZINA 10100-0034990029
ANDREJEVI, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE,

NARIN 10100-0035018159
ANTHEA D.O.O. 02031-0010989910
ANTIKOM D.O.O. 24201-9003924291
APOLONIJA STOM. ORDINACIJA D.O.O. 02013-0089669432
AQUARIUS EKOL. INŽENIRING D.O.O. 02053-0017001571
ARGENTUM D.O.O. 10100-0035022136
ARHEDA -PAVŠEK & CERAR D.N.O. 02045-0015623981
ARINA-BAC IN PARTNER D.N.O. 02060-0014249629
ARKADA NEPREMIČNINE D.O.O. 24201-9004004898
ARKUS TRGOVINA D.O.O. 14000-0542614687
ARM, D.O.O. 03118-1000004034
ARPA, D.O.O., LJ. 02010-0015005090
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ARTAKER PRINT & REPRO D.O.O. 29000-0001888835
ASPING D.O.O. 02013-0011488596
ATAIR D.O.O. 30000-0080088668
ATAMA D.O.O. 03100-1012837143
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 02085-0013244939
ATRING D.O.O. 04750-0000505227
AVENTIS CROPSCIENCE D.O.O. 02053-0015212018
AVKCIJA D.O.O. 05100-8010149975
AVRO D.O.O. 05100-8010148423
AVTO KLUB SELF 05100-8000049365
AVTO MOTO DRUŠTVO RADOVLJICA 03127-1000002332
AVTO ŠOLA HERBY, D.O.O.

ROGAŠKA SLATINA 06000-0110248656
AVTOHIŠA K D.O.O. 04802-0000500642
AVTOTEHNA ZUNANJA TRGOVINA D.O.O. 05100-8010148811
AZARA D.O.O. 03126-1000005970
AZUR-POOTNIK K.D. 03132-1000000438
AŽUR D.O.O. ŠKOFLJICA 02085-0012852089
BA JO-EN, D.O.O. 06000-0146213055
BADEX D.O.O. 18303-0014403158
BADIS D.O.O. 02053-0014801417
BALINARSKI KLUB LOKA 1000 07000-0000173526
BALU INŽENIRING D.O.O. 03170-1000001971
BE & MA D.O.O. 90672-0000033623
BELA D.O.O., LJUBLJANA 06000-0072345227
BELOSANA D.O.O. 03160-1000008766
BEZJAK TISK D.O.O. 04515-0000506557
BIHI, D.O.O. 03138-1000009456
BINA D.O.O. 04515-0000503647
BIVEW D.O.O. SELCA 07000-0000116878
BOGRA D.O.O. 02043-0014058014
BOHOR, D.O.O., ROGAŠKA SLATINA 06000-0096137096
BOKAS D.O.O. 03171-1000004832
BOOM D.O.O. 02980-0014083008
BOŽA KRISTAN & CO. D.N.O. 03160-1000008281
BRAINTEC D.O.O. 03106-1010862123
BRDAR D.O.O. 03135-1000005432
BRIDGE KLUB SLOVENJ GRADEC 20470-0016350271
BURGER IN BURGER D.N.O. 02053-0018040635
BWL D.O.O. 04515-0000248731
C & I – LONGER IN DRUŽBENIK, K.D. 02010-0017313593
C.C.T. D.O.O. KOPER 10100-0000002032
CASINO LJUBLJANA D.D. 05100-8010142894
CENTER ZA PSIHODIAGN. SRED. D.O.O. 02010-0051157669
CENTER ZA RAZV. IZKAZ. IN SIST. LJ. 02010-0051114504
CETIS D.D. 05100-8000027831
CETIS D.D. 02234-0011655374
CETIS D.D. 06000-0026390798
CEVKA D.O.O. 02054-0010142361
CICIBABY D.O.O. 04750-0000191238
CIM D.O.O. 18302-0016301885
CLIP DOMŽALE D.O.O. 18303-0014258143
CMS-CONCEPT, MARKET, SERVISE,

D.O.O. 03127-1000003884
CNIPING D.O.O. 03160-1000010512
COLOR STUDIO D.O.O. 25100-9708433144
COMHING D.N.O. 03100-1000008117
COMIX D.O.O., MEDVODE 02021-0014723930
CORNER D.O.O. 18305-0014250479
CROLICO D.O.O. 02994-0017096791
CVETJE D.O.O. 03116-1000005102
CVETKOVIČ GRADBENIK IN OST. D.N.O. 02083-0010525254
CYRI D.O.O. 03100-1000007438
ČEBELA TRADE D.O.O. 10100-0034996722
D.BULC&CO. D.N.O. 30000-0002232491
DA-CAPO TX, D.O.O. 02045-0011620791

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

DADE BEHRING AUSTRIA GMBH
PODRUŽNICA V LJUBLJANI 29000-0003294365

DAEWOO MOTOR TRG. IN ZAST. D.O.O. 02923-0014649274
DARJA D.O.O. 02312-0014456016
DBM D.O.O. 03171-1000006287
DELECENTRO D.O.O. 03121-1000003790
DELO DESK D.O.O. 02922-0015940975
DEMA D.O.O. ŠENTJUR 05100-8010150363
DEMAX DEBEVEC IN PARTNERJI D.N.O. 02010-0015697670
DEMI-GROS D.O.O., ŽALEC 06000-0501008015
DENTAL ŠRIMPF IN DRUGI, D.N.O. 06000-0092697379
DESIGN BIRO BELINGAR D.O.O. 02980-0018866078
DIAPROMET LJUBLJANA, D.O.O. 02010-0020143665
DIMPEX D.O.O. 03128-1010939227
DINOS M. SOBOTA TRADE, D.O.O. 02340-0015053619
DOBAVNI BETON D.O.O. 29000-0001901057
DOM MEDVODE D.O.O. 05100-8010145804
DOMLES D.O.O. 18300-0014587896
DON DON D.O.O. 03102-1000002005
DONAL STT D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010149878
DONOVAN D.O.O. 03160-1000007020
DROGOS D.O.O. 04515-0000505587
DRS D.O.O. IZOLA 10100-0035021942
DRU. GOJIT. PASEM. M. ŽIVALI RIBNICA 02321-0015313637
DRUŠTVO “SKB BALLON TEAM” 03100-1000006662
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV CELJE 06000-0026444051
DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV MARIBOR 24100-9000058940
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 06000-0007314875
DRUŠTVO LIKOVNIH PEDAGOGOV

PRIMORJA 10100-0035001572
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV CELJE 06000-0042942296
DRUŠTVO LISTA ZA KRANJ 05100-8010148035
DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE 05100-8010149684
DRUŠTVO UPOK. PODLEHNIK 04202-0000505792
DRUŠTVO UPOK. ŠAMARTNO OB PAKI 02426-0011720268
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VEL.

PIREŠICA-GALICIJA 05100-8010146289
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽALEC 05100-8010147841
DRUŠTVO VITA 02010-0012062304
DŠRG BRANIK 04515-0000501125
EC D.O.O. 30000-0080067037
EDEX D.O.O. 03121-1000003402
EDVARD D.O.O. 02053-0013801735
EKOL D.O.O. 03138-1000009650
ELEGANT D.O.O. 24401-9003347138
ELEKTROKOVINA ELEKTRONIKA D.O.O. 04515-0000185293
ELITEX HB INTERNATIONAL D.O.O. 05100-8010142991
ELKING D.O.O. 03128-1000008588
ELKOH D.O.O. 03126-1000005776
ELKOR D.O.O. 02243-0016361858
ELMAT D.O.O. 02011-0012214060
ELROTIPS D.O.O. 03171-1012818743
EMONA MAXIMARKET D.D. 02923-0011681268
EMONA MAXIMARKET D.D. LJUBLJANA 17000-0000055909
ENELING D.O.O. 04515-0000506072
EPAKTA D.O.O. ŠKOFJA LOKA 19100-0010040330
EPISCENTER D.O.O. 02053-0089671740
E-POSLOVANJE D.O.O. 03100-1000007244
EPS D.O.O. 02054-0014203945
ETG EDITREND D.O.O. 04750-0000506197
EUGEL PLUS D.O.O. 02038-0011498041
EUROMEDICA D.O.O. 10100-0035023882
EUROTEHNA 19100-0010058566
EUROTEHNA – FINI D.O.O. 19100-0010049060
EZŽ D.O.O. 03160-1000012064
FABIANI NOGAVICE D.O.O. 02222-0013688209
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FANINA D.O.O. 03160-1000010609
FBS D.O.O. 24100-9004378253
FIGOVEC G.P. 03100-1000006371
FINDIAL D.O.O. 25100-9706602172
FINIS D.O.O., CELJE 06000-0088866461
FKM D.O.O. KRANJ 07000-0000204275
FLUKS IN DECIBEL D.O.O. 04750-0000503772
FOCUS-KAVČIČ D.N.O. 03171-1000005220
FORTISE D.O.O. 03102-1000002296
FORTUNA – HREŠČAK & CO. D.N.O. 03179-1012209271
FRAST D.O.O. 03126-1000007134
FRIGOR D.O.O. 14000-0569442656
FUNDACIJA TONETA KRALJA 02045-0051720591
FURLAN D.O.O. 04515-0000503162
GAMS D.O.O. 03107-1000002536
GAN D.O.O. 03118-1012614422
GENEA TRADE D.O.O. 30000-0080015821
GENESIS D.O.O. 03155-1000005616
GEOSI D.O.O. 03170-1000002165
GIKART D.O.O. 02011-0017812124
GIRAY D.O.O. 04515-0000503453
GLASE D.O.O. 03128-1000005678
GLAXO WELLCOME LTD, PODRUŽNICA

LJUBLJANA 29000-0003209490
GLOBERA D.O.O. 33000-9707148018
GLOBTOUR D.O.O. 02923-0013658225
GMG PETER ŽULA D.O.O. 04515-0000505975
GO DRUŠTVO LJUBLJANA 02010-0011047005
GOLDTEX D.O.O. 10100-0035016413
GOSTINSTVO KRAŠOVEC IN OSTALI D.N.O. 03100-1000007729
GOZDARSKA ZADRUGA

”KOZJANSKO”, Z.O.O. 06000-0036636617
GRAH K.D. 02426-0018189780
GRANEMA D.O.O. 03130-1000001215
GREY D.O.O. 17000-0000058043
GRIFIN D.O.O. 03170-1000001777
HANA-ANA, D.O.O., CELJE 06000-0111327587
HELES IND.NAPRAVE D.O.O. 02044-0012425940
HITEL D.O.O. 03160-1000012161
HMEZAD EXPORT-IMPORT D.D. ŽALEC 02234-0019664664
HOKEJSKI KLUB MLADE KATEGORIJE 03126-1000003205
HOL D.O.O. 03112-1000001127
HOMING D.O.O. 02053-0019127908
HOTELI MANZATO, D.O.O 06000-0527976343
HTZ VELENJE, I.P. D.O.O. 02426-0088967382
I.B.K. D.O.O. 03155-1000006198
I.T.C. D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000506779
I.V.S.T. D.O.O. LJUBLJANA 02010-0011347317
IBJ D.O.O. 05100-8010142312
IC DOM D.O.O. 05100-8010144834
IGOVAL D.O.O. 03160-1000010803
IGRA D.O.O. 05100-8010146968
IMAGE D.O.O. 02970-0019519572
IMO-RENT INŽENIRING

IN KONSALTING D.O.O. 04883-0000503366
IN ANALIZE, D.O.O. 02085-0082449880
IN FOTO D.O.O.L 03134-1000002474
INFOBIA CD-ROM D.O.O. 17000-0000057655
INFORMARK D.O.O. 03104-1000002877
INFO-STIK D.O.O. 02426-0010968518
INFOTRADE PLUS D.O.O. KRANJ 07000-0000205051
INGLIČ, D.O.O. 03128-1000008685
INPRO D.O.O. JESENICE 07000-0000204178
INSVINGA D.O.O. 03160-1000010706
INŠTITUT ZA FLUIDNO TEHNIKO 03128-1000007909
INTEL SERVIS D.O.O. 03150-1000003824

INTERSTAR D.O.O. 03118-1000003743
INVECO D.O.O 02013-0018340773
INVITRA D.O.O. 02033-0018934888
IRAS CENTER D.O.O. 02053-0015988406
IREET D.O.O. 02045-0051290202
IRIS TRADE, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0016852455
ISKRA D.D. 03100-1000006759
ISOTRADE JEREB K.D. 24201-9004222275
ITALSAD D.O.O. 03100-1000001312
ITN D.O.O. 02058-0018575830
ITS SOPOR D.O.O. 02222-0016162679
IVANA D.O.O. 03138-1000008777
IZVIR J & B D.O.O. POSTOJNA 10100-0035019032
JAMO D.O.O. 03103-1000006806
JAPIN-PINTAR, K.D. 03138-1000008680
JEZERJAN D.O.O. ZG. JEZERSKO 07000-0000205245
JEŽ & JEŽ D.O.O. 03100-1000006274
JOLLY D.O.O. 03171-1000004735
JOTA-JOTIČ & M D.N.O. 02033-0019980548
JSM STORITVE D.O.O. 02034-0016977185
JUPITER D.O.O. LJUBLJANA 02010-0010752319
JUTRO D.O.O. 02085-0019249433
KALIKONTO D.O.O. 02085-0089760285
KANECO EXPORT – IMPORT, D.O.O. 02010-0012550505
KARATE KLUB MLADINA ŠKOFJA LOKA 07000-0000176727
KARIN D.O.O. 03160-1000011288
KARO ŠTRAUS & CO.TRG. PO. D.N.O. 02010-0090237417
KARTONAŽA GRUBAR D.O.O. 03150-1000004503
KASOLVENZIA D.O.O. 30000-0004072581
KASTOR M.D. D.O.O. 02312-0014072284
KCI D.O.O. 03134-1000002668
KEMIŠPED D.O.O. 05100-8000036755
KEMTEX TRGOVINA NOVA GORICA D.O.O. 04750-0000504160
KERN SISTEMI D.O.O., V STEČAJU 90672-0000032071
KEWIN D.O.O. CELJE 24300-9003037322
KLAROM D.O.O. 03139-1000004848
KLUB JADR. PADALCEV NOWA 02083-0015165540
KLUB LJUBITELJEV NEMŠKIH

OVČARJEV ŠKOFJA LOKA 07000-0000201850
KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR 04515-0000504520
KLUB ZA PRAKTIČNO STRELJANJE

“BURJA” PIVKA 10100-0035018256
KLUB ZA SKOKE V VODO IDRIJA 04752-0000506293
KMET. ZADRUGA MARTJANCI Z.O.O. 02340-0035033776
KODERMAN D.O.O. 04202-0000256696
KODO-DOBRILA IN PARTNER D.N.O. 03125-1000004273
KOMEL D.O.O. 04750-0000505033
KOMPAS HOTELI D.D. 03178-1000001288
KOMUNALA KOPER D.O.O. 10100-0034659356
KONJENIŠKI KLUB 14000-0527260266
KONTELJ D.O.O. 05100-8010146386
KONTELJ D.O.O. 14000-0575585957
KOROŠKA TRGOVINA D.D. 04851-0000496592
KOROŠKI AEROKLUB SLOVENJ GRADEC 05100-8010143961
KRAFT D.O.O. 03171-1000004444
KRASINVEST D.O.O. 05100-8010151042
KRIMM D.O.O. 03106-1000004622
KRISTANC D.O.O. 03138-1000008874
KROFLIČ,D.O.O. 06000-0113805743
KRON D.O.O. 03125-1000003788
KTT, D.O.O. 03155-1000005519
KUD JANKO KRMELJ RETEČE –

GORENJA VAS 07000-0000204469
KULTURNO DRUŠTVO HOLMEC 20470-0019589489
KULTURNO DRUŠTVO KOROŠKIH

LIKOVNIKOV 20470-0011868580
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KUŠTRIMI D.O.O. 14000-0565313463
KVIBO D.O.O. 30000-0004124379
L.P. OPREMA D.O.O. IZOLA V STEČAJU 10100-0034969271
LAGRAD D.O.O. 10100-0034965876
LAGRAD D.O.O. 03135-1000005238
LAKLUR ROGELJ D.O.O. 03160-1000008572
LAMONT, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0015895356
LEA TERAPIJA D.O.O. 03160-1000008378
LEOPTA D.O.O. 30000-0003119847
LERONA D.O.O. 03100-1000006468
LEROY-DVE D.O.O., RIBNICA 02320-0015186325
LESNA INŽENIRING D.O.O. 20470-00171230063
LETALSKI ŠPORTNI KLUB 03100-1000007826
LIBRIS D.O.O. KOPER 10100-0035025725
LIFT DVIG D.O.O. 02053-0051891792
LINA PLUS, D.O.O. 06000-0089957711
LINDE PLIN D.O.O. 30000-0080002532
LKB D.O.O. 03100-1000007632
LOVSKA DRUŽINA LIPOVCI 02346-0017829077
LOVSKA DRUŽINA KOSTANJEVICA 02980-0052871853
LOVSKA DRUŽINA OLJKA 02426-0010818265
LOVSKA DRUŽINA PECA MEŽICA 20470-0014817477
LOVSKA DRUŽINA SENOVO 02981-0012107554
LOVSKA DRUŽINA ŠKOFJA LOKA 07000-0000201947
LOVSKA DRUŽINA VRANSKO 06000-0008430181
LUKA D.O.O. 03116-1000004714
LUSTIK D.O.O. 24401-9004096463
M + S D.O.O. 02053-0051676064
M&J STEP D.O.O. 02222-0017600995
M.AND-LINK D.O.O. 03118-1000003549
M2R D.O.O. 02010-0088676978
MAJABO D.O.O., CELJE 06000-0063735119
MAKOP D.O.O. 03104-1005958677
MANGUSTA D.O.O. 03100-1000007050
MAR & MARKOVIČ D.N.O. 02056-0072742183
MAREX D.O.O. 14000-0533792537
MARGINALIJA D.O.O. 03116-1000005005
MARIČ & MARINKOVIČ D.N.O. 20470-0088152096
MARJAN POVŠE D.O.O. 06000-0503269570
MASTOR D.O.O. 03170-1000001874
MAT D.O.O. 03106-1000004525
MATAK D.O.O. 18301-0013332958
MATERIS D.O.O., FINANČNE, POSLOVNE

IN TEHNIČNE STORITVE 10100-0035015443
MATH D.O.O. 05100-8010146580
MAUČEC & CO. K.D. 03160-1000007117
MAVEROS LJUBLJANA D.O.O. 10100-0035025337
MAVRIČNO GLEDALIŠČE 03105-1000001470
MAZIVA D.O.O. 18302-0014657153
MDE D.O.O. 04515-0000502871
MEDIGO D.O.O. NOVA GORICA 04750-0000503578
MELIOR D.O.O. 03130-1000001506
MELTEMI D.O.O. 05100-8010141051
MEŠANI PEVSKI ZBOR TOPNIČAR 04750-0000504063
METAL SUROVINA D.O.O. 02042-0016559208
METALING D.O.O. 33000-7553472053
METEORIT D.O.O. 04515-0000501707
METRA INŽENIRING D.O.O. 05100-8000017937
MEZE D.O.O. 03127-1000003302
MIDES INTERNATIONAL D.O.O. 03170-1000001195
MING D.O.O. 03128-1000007812
MINI CLUB D.O.O. 33000-1073972642
MINOLTA D.O.O. 29000-0001888253
MIN-VAR D.O.O. 24500-9004161064
MLADINSKA KNIGA ZALOŽBA D.D. 03100-1000006856
MLADINSKI KLUB JAMARSKE ZVEZE SLO. 03170-1000001680

MODATEX D.O.O. 02053-0017135528
MODEX D.O.O. 03163-1000000956
MODRI SISTEMI D.O.O. 02053-0011813041
MOJKON-KALAKOVIĆ IN PAR. D.N.O. LJ. 02085-0015521723
MOLEX B.V. EINDHOVEN, LJUBLJANA 02033-0051207370
MONTER D.O.O., CELJE 06000-0066458879
MOTO KARAVAN & SEDEJ 03107-1000003603
MOTOMENTOR AVTO ŠOLA D.O.O. 20470-0010206776
MOZ PRIJATELJEV MLADINE VELENJE 02426-0011465352
MRAVLJA & CO. D.O.O. 14000-0559778158
MRAZ & MRAZ D.N.O. 03128-1000008394
MRAZLES D.O.O. 24300-9003913329
MSK TRGOVINA IN STOR. D.O.O., LJ. 02010-0013430683
MTS INTERNATIONAL D.O.O. 04515-0000182771
MUNDOS HOMEC D.O.O. 03104-1012755273
NARDA TOURS D.O.O. 02085-0017279751
NASMEH HRASTJE D.O.O. 03138-1000008486
NATURA DVOR D.O.O. 03150-1000004309
NEP CONSULTING D.O.O., LJUBLJANA 06000-0895329505
NEPRO D.O.O. 03171-1000004347
NETEJA, UPRAVLJANJE Z NEPR.D.O.O. 02044-0019370364
NET-ELMED, D.O.O. LJUBLJANA 02010-0088345335
NIVO-BIS D.O.O.V STEČAJU 10100-0034969174
NOGOMETNI KLUB ALPINA ŽIRI 07000-0000204566
NOGOMETNI KLUB PECA 20470-0011576707
NUHANOVIĆ & CO D.N.O. 03160-1000008669
OB. ZDRUŽ. SLO. ČASTNIKOV KOČEVJE 02320-0017524122
OBM. DR. VOJ. INVALID. POMURJA MS 02340-0013618698
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA SEŽANA 10100-0035016704
OBREHT D.O.O. 04515-0000501513
OBRTNA ZBORNICA CELJE 06000-0026031219
OITA D.O.O. 04515-0000507042
OKOLUS D.O.O., PODSREDA 06000-0063167184
OPTIM D.O.O. SELCA 07000-0000047717
OPUS 91 D.O.O. 04750-0000505324
OPUS GORICA D.O.O. 02010-0010747954
ORNITOLOŠKO DRUŠTVO IXOBRYCHUS 10100-0030390871
ORPO D.O.O. 03138-1000009068
OTMAR ZORN D.O.O. 02059-0011574224
OZ OBRTNIK Z.O.O. 04750-0000503966
OZELOT, D.O.O. 03170-1000001486
P.S. BLED D.O.O. 03139-1000004654
PA D.O.O. 02033-0089133982
PALCEK D.O.O. 03126-1000005679
PALOMA TOVARNA LEPENKE PREVALJE 20470-0052829837
PANDA D.O.O. 03151-1000001641
PANPLAST, D.O.O. 17000-0000004984
PARON, D.O.O. 24300-9003933117
PAVLIN & CO. K.D. 04750-0000506876
PAVMACAR D.O.O. 06000-0513224098
PAVO D.O.O. 02011-0013318502
PEHAR D.O.O. 04202-0000506374
PELZ DESIGN D.O.O. 02018-0014604573
PENSION SATURN D.O.O. 03178-1000001191
PETEL D.O.O. 03150-1000004697
PETERNEL ŽIRI D.O.O. 04752-0000500764
PETRUZALEK D.O.O. 04515-0000502580
PEVSKO D. SIMON JENKO MEDVODE 02021-0019754447
PFLEIDERER NOVOTERM D.O.O. 05100-8000012020
PGD ANDREJCI 02340-0014414195
PGD FILOVCI 02493-0016810746
PGD KRPLIVNIK 02340-0016601836
PGD KANAL 14000-0520814907
PGD KOSTANJEVICA 02988-0015941330
PGD KRAŠČI 02354-0011357427
PGD LEGEN 20470-0011141371
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PGD RAKA 02982-0015560511
PGD SREDIŠČE 02340-0018399343
PGD ŠENTURŠKA GORA 07000-0000204760
PGD ŠENTVID PRI GROBELNEM 06000-0029709750
PGD TRNOVLJE 06000-0007734885
PGD VELENJE 02426-0018922712
PGD VELIKI TRN 02980-0010850774
PHANTOM, BLED, D.O.O. 02068-0015061903
PHARMAKON D.D. 02922-0011185714
PIC LJUBLJANA 02010-0050459754
PID ZVON DVA D.D. 24100-9004137984
PID ZVON ENA D.D. 24100-9004080657
PIGD MLM 04515-0000506460
PIRA COM D.O.O. 10100-0035022524
PIVOVARNA UNION D.D. 03100-1000008020
PLAND D.O.O. 03117-1000002143
PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA 20470-0010889753
PLANINSKO DRUŠTVO VRELEC ROG. SL. 06000-0008214744
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 02010-0019045722
PLESNI KLUB M 02010-0053971251
PLESNI STUDIO M 02010-0019971781
PLEŠE POLY-TAP K.D. 05100-8000093694
PLEZALNI KLUB DIVAČA 10100-0035016607
PMP, D.O.O. 02085-0016465339
POD-LES & NIK D.O.O. 03160-1000011967
POLIR TRADE D.O.O. 03171-1000006481
POLISTOR D.O.O. 02053-0015461017
POLJE, D.O.O. BUČE 06000-0088325589
POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA 02340-0019121896
PORCEL D.O.O. 03100-1000007147
POSEST, PORENTA IN OSTALI D.N.O. 03105-1000001373
PPH D.O.O. 03121-1012859297
PRAŠNIKAR KRISTO K.D. 02060-0035069709
PRE-LINE INTERNATIONAL D.O.O. 10100-0030254974
PREMOGOVNIK VELENJE D.D. 02426-0018871981
PREMRL TRANSPORT D.O.O. POSTOJNA 10100-0035010496
PREVOZI MAZZONI D.O.O. 25100-9706517103
PRIVID D.O.O. 02010-0011955022
PRO 55 D.O.O. 02045-0018300114
PROINS – BOBIČ & CO.D.N.O. 03106-1000003555
PROJEKTIVNO PODJ. KRANJ D.O.O. 02068-0010979561
PROJEKTMONT D.O.O. 17000-0000005760
PROLOCO TRADE D.O.O. 03138-1010896639
PROLOG D.O.O. 04515-0000502774
PROTEX D.O.O. 03155-1000005713
PROTEX, D.O.O.CELJE 06000-0143714335
PSC STEPAN D.O.O. 03154-1000002753
PURKO, REJA PERUTNINE IN TRGOVINA

D.O.O. NOVA SUŠICA 10100-0035014473
PZR-POŽARNA ZAŠČITA RADOVLJICA

D.O.O. 03139-1000004945
Q TRADE D.O.O. VELENJE 06000-0082899894
R & B LING, D.O.O. 02970-0014994716
RAČUNALNIKI BOCOM D.O.O. 10100-0029165179
RADAN & CO D.O.O. 02033-0019005310
RADIO TEDNIK PTUJ D.O.O. 04202-0000506665
RANČ ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000203790
RATING D.O.O. 02053-0015066809
RAZ-IM-EX D.O.O. 02426-0016573372
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO

ZDRUŽENJE SEŽANA 10100-0035016316
REMOS D.O.O. 03150-1000004212
RENI D.O.O. 02010-0053907716
RETEX KOLIČEVO D.O.O. 07000-0000205439
RIBIŠKA DRUŽINA RADOVLJICA 03127-1000003108
RITMO D.O.O. 02038-0010519408
RO+SO D.O.O. 33000-2679260562

ROBIČ D.O.O. 04515-0000500446
ROBOTRADE D.O.O. 03139-1000004557
ROMES, D.O.O., CELJE 06000-0094707510
ROTARY KLUB IDRIJA 04752-0000502025
ROYAL D.O.O. 03121-1000002335
RUDOLF D.O.O. 03138-1000008583
RU-FI D.O.O. 03127-1000003981
S VIDENOVIČ K.D. VRHNIKA 02027-0035399768
S.I.A. D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000031853
SALUS LJUBLJANA D.D. 05100-8000014542
SAMPL – TVP D.O.O. 33000-1345072704
SANEKO, D.O.O.CELJE 06000-0095791776
SAX KONSTRUKCIJE D.O.O. 05100-8010148908
SCHNEIDER ELECTRIC D.O.O. 03100-1061132761
SDG D.O.O. 18300-0051677010
SEDEM A D.O.O. 07000-0000204857
SELF D.O.O. 05100-8000047813
SERTINA D.O.O. 25100-9707707196
SGP POMGRAD-GM D.O.O. 03125-1000004370
SHABANAJ IN DRUGI D.N.O. 03155-1000005907
SHOPS D.O.O. 04515-0000507139
SIBON D.O.O. DOMŽALE 07000-0000205730
SIDIKAT DELAVCEV NOVA OPREMA 20470-0015352335
SIDIKAT DELAVCEV STANOVANJSKEGA

PODJETJA RAVNE 20470-0015813376
SILKEM D.O.O. 04202-0000231476
SIMACO D.O.O. 14000-0543176026
SIND. DEL. G. IN T. HOTEL SLON D.D. 02222-0016887172
SIND. VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA

IN ZNANOSTI SLO, OŠ DR. BOGOMIRJA
MAGAJNE DIVAČA 10100-0035016995

SIND. ZDR. IN SOC. VARSTVA ZDRAVSTVENI
DOM KOPER 10100-0034995849

SINDIKAT CESTNO PODJETJE KRANJ 07000-0000204372
SINDIKAT DEL. V ZDRAV. NEGI SE ZD KRANJ03126-1000074716
SINDIKAT DELAVCEV DNEVNIKA 03100-1000006565
SINDIKAT DELAVCEV PRI OOS CELJE 06000-0007604032
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI

NEGI BOLNIŠNICA GOLNIK 07000-0000204081
SINDIKAT ELEKTRO CELJE PE KRŠKO 02980-0016360956
SINDIKAT GLOSA 06000-0007784452
SINDIKAT II. OSNOVNE ŠOLE,

ROGAŠKA SLATINA 06000-0053614818
SINDIKAT JP ELEKTRA LJ-ENOTA KOČEVJE 19100-0010065453
SINDIKAT KMETIJSKE IN ŽIVILSKE

IND. SLOV. OBM. CELJE 06000-0114561470
SINDIKAT KOMUNALNEGA IN ST. PODJETJA 03175-1000001532
SINDIKAT OŠ DOBROVA – SVIZ 02083-0013229226
SINDIKAT PERGAM AERO COPY D.O.O. 03118-1000003937
SINDIKAT PODJETJA TVI BAČA – ZSSS 04753-0000500812
SINDIKAT PODJETJA UNIVIT 02038-0017982782
SINDIKAT PODRUŽNICE SKEI DRUŽBE

INDRAMAT ELEKTROMOTORJI D.O.O.
ŽELEZNIKI 07000-0000203984

SINDIKAT SŠGT 05100-8010150266
SINDIKAT SVTK NAPRAV 06000-0007592295
SINDIKAT ŠOU V LJUBLJANI 02083-0018172249
SINDIKAT ZAVODA OŠ FRANA KRANJCA 06000-0007825580
SKIN D.O.O. 90672-0000032847
SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV

PRI S.P. 06000-0074526078
SKUPINA ATLANTIS D.O.O. 03134-1012016894
SKUPNOST LASTNIKOV 05100-8010149005
SKUPNOST LASTNIKOV HIŠE 03171-1000006384
SLIDE D.O.O. 02312-0020065235
SLOMAK TRADE D.O.O. 03134-1000002862
SLOVENSKE ŽELEZARNE D.D. 07000-0000203887
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Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

SLOVENSKO ZDRUŽENJE
ZA GASTRO. IN HEPATOLOGIJO 06000-0895253166

SLUŠNI APARATI OTICON NORMA D.O.O. 04750-0000502414
SMUČARSKI KLUB DOMEL ŽELEZNIKI 07000-0000204663
SMUČARSKI KLUB IHAN 18300-0017380235
SMUČARSKI KLUB PTUJ 04202-0000501427
SOLE NUREDINI IN DRUŽINA D.N.O. 03170-1000001583
SOMAT D.O.O. 03104-1000003168
SPEEDEA D.O.O. 14000-0594841039
SPM TRADE D.O.O. 02970-0035224745
SPORT COMMERCE, D.O.O. CELJE 06000-0074814556
SPORT TOURING CLUB PARTNER 03103-1000007388
SPORTSTIL D.O.O. 24201-9002562411
SPS D.O.O. 03128-1000008491
S-RELE D.O.O. 04515-0000506945
STAR – E, D.O.O. 03160-1000012258
STRATEG D.O.O. 03171-1000004929
STRATUS PRO D.O.O. 03171-1000004638
STZ D.O.O. 03150-1012790849
SUPER D.O.O. 03160-1000008087
SVERA D.O.O. 02222-0089021416
SVIZ SEŠ MARIBOR 04515-0000504326
SVIZ, GIMNAZIJA MOSTE 02012-0010553177
ŠE-BO D.O.O. 03104-1000002780
ŠILES D.O.O. 14000-0530973523
ŠPORT. REKR. DRUŠ. AS ATOMIC SPORT 04752-0000497854
ŠPORTNO DRUŠTVO CELJAN 06000-0890978473
ŠPORTNO DRUŠTVO JAVOR 24200-9004368018
ŠPORTNO DRUŠTVO KONDOR GODEŠIČ 03138-1000009165
ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA 18302-0016496370
ŠPORTNO DRUŠTVO MOKERC-IG 02058-0013687321
ŠPORTNO DRUŠTVO RATITOVEC 07000-0000205536
ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. 04515-0000183838
ŠTUDENTSKI ŠPORTNI KLUB ŠMARJE 06000-0905009426
T CENTER D.O.O. 04202-0000505404
TAI JARC&CO. D.N.O. 02085-0016047754
TAKLAM D.O.O. 03160-1000012549
TALCOM D.O.O. 03128-1000005872
TAM-TAM D.O.O. 33000-9932387741
TAMTIS D.O.O. 03138-1000008389
TD MARIBOR 04515-0000501319
TECOM-DURIČ & CO. D.N.O. 02060-0014598538
TEHNOCAR, D.O.O. 02010-0016150466
TENIS KLUB BLED 03139-1000004460
TEO D.O.O. 14000-0581278014
TERMOŠPED D.O.O. 03107-1000002924
THORN&LUNDER RECHTSANWALTE

PODRUŽNICA LJUBLJANA 30000-0003799914
TIBA ELEKTROMOTORJI D.O.O. 03106-1000003458
TIJANAMAK D.O.O. 03128-1000005775
TIMIJA-FIN, D.O.O. 02010-0018673824
TIM-PRO D.O.O. 02027-0020306277
TINA INT. BALON CENTER D.O.O. 02053-0017210412
TISKOVNO DRUŠTVO OGNJIŠČE 10100-0000022305
TOMI D.O.O. 05100-8010146871
TONIDA D.O.O. 06000-0070583707
TOP MARKETING SLOVENIJA D.O.O. 18300-0015211606
TOP-DOM D.O.O. 20470-0013616617
TRGOS D.O.O. 14000-0551329458
TRIAS, D.O.O., ŽALEC 06000-0104386267
TRIATLON KLUB BOHINJ 07000-0000205148
TRIMUŽIJAT D.O.O. 04750-0000504451
TRIXIN D.O.O. 02236-0011678847
TROCOM D.O.O. 03121-1000003693
TSM CONSULTING D.O.O., LJUBLJANA 02045-0015723212
TURISTIČNO DRUŠTVO BARJE 02045-0016801270
TURISTIČNO DRUŠTVO BEGUNJE 03127-1000002235

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA GORICA 04750-0000505615
TURISTIČNO DRUŠTVO SORICA 07000-0000205633
TVIS – TIG D.O.O. 02010-0051640341
ULMER D.O.O. 05100-8000096798
ULTIMO TRADE D.O.O. 03134-1000002377
UMANOTERA – SLOVENSKA FUNDACIJA

ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 19100-0010023937
UNICOM D.O.O. 14000-0558232657
UPRAVA POSLOVNE ZGRADBE LJUBLJANA 05100-8010144252
UREDU D.O.O. 03109-1000001274
VAGROZ D.O.O. 05100-8000056640
VARIL D.O.O. 03100-1000007535
VARSTAL D.O.O. 18303-0011250464
VAT INŽENIRING D.O.O. 24300-9003893056
VATPLAST D.O.O. 10100-0035023009
VECRONIA,D.O.O.CELJE 06000-0113594574
VEGA INTERNATIONAL D.O.O., LJUBLJANA 02923-0051489389
VEGA INTERNATIONAL D.O.O., LJUBLJANA 17000-0000001395
VEGRAD IDDS D.O.O. 02426-0019599093
VEGRAD PROJEKTIVNI BIRO D.O.O. 02426-0011846368
VENERA SHOP D.O.O. 07000-0000205342
VESTA-S.G. NOVO MESTO 02970-0017758343
VGP NOVO MESTO D.D. 03150-1000003727
VIA LINE D.O.O. 10100-0035003221
VIATOR&VEKTOR D.D. 02923-0010035663
VIATOR&VEKTOR D.D. 05100-8010105258
VIATOR&VEKTOR STORITVE D.O.O. 05100-8010105355
VIGRA-V D.O.O. LJUBLJANA 02085-0010972035
VIK D.O.O. 10100-0010108656
VIRTI D.O.O. 30000-0003822612
VIVAM D.O.O. 10100-0035016898
VIZIJA SOFT, D.O.O. CELJE 06000-0069077588
VIZIJA, DOO, CELJE 06000-0053305097
VM TEHNIK – TRANSPORT ČAS D.O.O. 20470-0016541846
VNI IMPORT-EXPORT D.O.O. 04515-0000180055
VRANČIČ IN DRUŽBENIK K.D. 02042-0013564624
VRHOVEC, D.O.O., SEŽANA 02238-0035334333
VSSE NEPREMIČNINE D.O.O. 05100-8010149781
WID D.O.O. ŠEMPAS 04750-0000500571
ZADRUGA LJUBLJANSKI KABEL Z.B.O. 29000-0003370219
ZALOŽBA KRESLIN D.O.O., LJUBLJANA 02083-0020036492
ZAUPANJE D.O.O. CELJE 06000-0063304633
ZAVOD MA LJUBLJANA 02045-0051304558
ZAVOD ZA MLADINSKI TURIZEM 02010-0089732144
ZDRUŽENJE RAVNATELJIC

IN RAV. VRTCEV SLO. 03171-1000005511
ZEBRIO, D.O.O. 03132-1000000535
ZILA, ČERNE, ČERNE IN DRUGI, D.N.O. 02010-0051060863
ZLATARSTVO MIČNIK D.O.O. 30000-0004223125
ZNZ ART STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. 03128-1000008297
ZOD D.O.O. 04750-0000503093
ZSSS SIND. ORG. POKRAJINSKI MUZEJ 04202-0000505889
ZSSS SINDIK. PODJ. GLOG-IND LESNI

OBRAT 04752-0000501928
ZSSS SINDIKAT ZZV MARIBOR 04515-0000504229
ZVEZA INOVATORJE SLOVENIJE 03171-1000006093
ZVEZA ORG. ZA TEHNIČNO KULTURO 02379-0011880875

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 9. aprila 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1397. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za
književnost pri slovenščini v 2. razredu osemletne
in v 3. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo
za književnost pri slovenščini v 2. razredu

osemletne in v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2. oziroma 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber

Gruden.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Barbara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-19/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1398. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek
za književnost pri slovenščini v 2. razredu
osemletne in 3. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek
za književnost pri slovenščini v 2. razredu

osemletne in 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 2. oziroma 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.

Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Ciber
Gruden.

Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Barbara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega progra-
ma.

Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-20/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1399. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino v
4. razredu devetletne osnovne šole in z
dodatkom v 3. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino
v 4. razredu devetletne osnovne šole
in z dodatkom v 3. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3. oziroma 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel, Na-

taša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Erika Kržišnik, Andreja Gale.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Grafični oblikovalec: Darja Malarič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega progra-
ma.

Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-21/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SLOVENŠČINA, delovna zvezka za slovenščino v
4. razredu devetletne osnovne šole in z
dodatkom v 3. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SLOVENŠČINA, delovna zvezka za slovenščino
v 4. razredu devetletne osnovne šole
in z dodatkom v 3. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3. oziroma 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Metka Berdajs, Radoja Javornik, Jerica Vogel, Na-

taša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Erika Kržišnik, Andreja Gale.
Ilustrator: Damijan Stepančič.
Grafični oblikovalec: Darja Malarič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega progra-
ma.

Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-22/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost
pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost
pri slovenščini v 3. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.

Avtor: Igor Saksida, Metka Kordigel, Vida Medved Udo-
vič.

Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Marjana

Kobe, Janja Karo.
Ilustrator: Liljana Praprotnik Zupančič et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-23/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
BABICA, TI LOVIŠ! Berilo za književnost pri
slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
in v 3. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

BABICA, TI LOVIŠ! Berilo za književnost
pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne

šole in v 3. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Berta Golob, Metka Kordigel, Igor Saksida.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Helga Glušič, Mojca Honzak.
Ilustrator: več ilustratorjev.
Grafični oblikovalec: Zlata Mauer Pivko.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega progra-
ma.

Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-24/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 3. razredu

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic,dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh.
Ilustrator: Boris Benko et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-25/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic,dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh.

Ilustrator: Boris Benko et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-26/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO, Slovensko
berilo za književnost pri slovenščini v 5. razredu
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO, Slovensko
berilo za književnost pri slovenščini v 5. razredu

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Gregor Kocjan, Stanko Šimenc.
Lektor: dr. Viktor Majdič.
Recenzent: dr. Viktor Majdič, Lidija Golc.
Ilustrator: Klavdij Palčič.
Grafični oblikovalec: Vili Vrhovec.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-27/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KDO
SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo za književnost
pri slovenščini v 5. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
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22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo

za književnost pri slovenščini v 5. razredu
osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Berta Golob, Vida Medved Udovič, Miha Mohor,

Igor Saksida.
Lektor: Vlasta Zagorski.
Recenzent: mag. Nataša Pirih Svetina, Mojca Honzak.
Ilustrator: Marjanca Jemec Božič.
Grafični oblikovalec: Dejan Mesarič.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-28/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za
književnost pri slovenščini v 7. razredu
devetletne osnovne šole in v 6. razred
osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo

za književnost pri slovenščini v 7. razredu
devetletne osnovne šole in v 6. razred

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6. oziroma 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Miha Mohor, Vida Medved Udovič, Igor Saksida,

Berta Golob.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: dr. Helga Glušič, Mojca Honzak.
Grafični oblikovalec: Zlata Maurer Pivko.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.

Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-29/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1408. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
ROKO V ROKI, berilo za književnost pri
slovenščini v 8. razredu osemletne osnovne šole
in v 9. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

Z ROKO V ROKI, berilo za književnost pri
slovenščini v 8. razredu osemletne osnovne šole

in v 9. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 8. oziroma 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Gregor Kocijan, Majda Cirman, Lidija Golc, Majda

Potrata, Stanko Šimenc.
Lektor: Stanko Šimenc.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, Lučka Križaj Šmitek, Bar-

bara Hanuš.
Grafični oblikovalec: Simon Kajtna.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta za devetletni osnovnošolski

program ter do izteka osemletnega osnovnošolskega progra-
ma.

Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-30/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1409. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT 1, Starter, Student’s book, učbenik za
angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT 1, Starter, Student’s book, učbenik za
angleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: dr. Marjeta Vrbinc, Slavica Klančnik.
Ilustrator: Julian Baker et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-31/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1410. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PROJECT 1, Starter, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 5. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PROJECT 1, Starter, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 5. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: dr. Marjeta Vrbinc, Slavica Klančnik.
Ilustrator: Amy Arnold et al.
Fotograf: PowerStock Photo Library.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-32/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1411. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SMART 3, Pre-intermediate, delovni zvezek za
angleščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SMART 3, Pre-intermediate, delovni zvezek
za angleščino v 7. in 8. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Michael Vince, Judy West.
Prevajalec: Barbara Požarnik Vavken.
Lektor: Goran Potočnik Černe.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Jožica Nuč.
Ilustrator: Macmillan Publisher Limited.
Grafični oblikovalec: Macmillan Publisher Limited.
Notograf: Macmillan Publisher Limited.
Fotograf: Macmillan Publisher Limited.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MACMILLAN HEINEMANN ELT, ZALOŽBA TU-

MA, Savska c 3a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-33/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1412. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SMART 3, Pre-intermediate, učbenik za
angleščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SMART 3, Pre-intermediate, učbenik

za angleščino v 7. in 8. razredu osemletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 7., 8.
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Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Michael Vince.
Prevajalec: Barbara Požarnik Vavken.
Lektor: Goran Potočnik Černe.
Recenzent: mag. Melita Kukovec, Jožica Nuč.
Ilustrator: Macmillan Publisher Limited.
Grafični oblikovalec: Macmillan Publisher Limited.
Notograf: Macmillan Publisher Limited.
Fotograf: Macmillan Publisher Limited.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MACMILLAN HEINEMANN ELT, ZALOŽBA TU-

MA, Savska c 3a, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-34/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1413. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
MOJA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, fizika za
7. razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

MOJA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, fizika za 7. razred
osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: fizika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Branko Beznec, Branko Cedilnik,Boris Černilec,

Jerica Lorger, Danica Vončina.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Mitja Kregar, Andrej Lobnik.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj, Andreja Globočnik.
Fotograf: več avtorjev.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-35/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1414. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBENA SLIKANICA ZA 1. RAZRED
OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni učbenik
za glasbeno vzgojo v 1. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBENA SLIKANICA ZA 1. RAZRED
OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni učbenik

za glasbeno vzgojo v 1. razredu osemletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni učbenik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Sonja Čibej.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-36/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBENA SLIKANICA ZA 2. RAZRED
OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, učbenik za
glasbeno vzgojo v 2. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBENA SLIKANICA ZA 2. RAZRED
OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, učbenik

za glasbeno vzgojo v 2. razredu osemletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 2.
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Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Sonja Čibej.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-37/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom za
glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom
za glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletne

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Janja Črčinovič Rozman, mag. Ivan Vr-

bančič, mag. Dragica Žvar, Danijel Selan.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Peter Miklič.
Notograf: Marjan Šijanec.
Fotograf: iz različnih virov.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-38/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1417. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
GLASBO DOMA IN V SOSEDNJIH DEŽELAH,
učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu
osemletne osnovne šole učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

Z GLASBO DOMA IN V SOSEDNJIH DEŽELAH,
učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu

osemletne osnovne šole učbenik

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Nuša Strohsack.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Danijel Škerl.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-39/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1418. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
GLASBO SKOZI ČAS, učbenik za glasbeno
vzgojo v 7. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

Z GLASBO SKOZI ČAS, učbenik za glasbeno
vzgojo v 7. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Breda Oblak.
Lektor: Marjen Kunej.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Danijel Škerl.
Ilustrator: Marija Prelog.
Grafični oblikovalec: Marija Prelog.
Notograf: Milena Jarc.
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Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-40/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1419. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
KEMIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za kemijo
v 7. razredu osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

KEMIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za kemijo
v 7. razredu osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: kemija.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Saša A. Glažar, Tatjana Pretnar.
Lektor: Rajko Korošec.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Violeta Stefanovik.
Ilustrator: Petra Varl.
Grafični oblikovalec: Mojca Budnar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-41/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1420. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred
osnovne šole, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred
osnovne šole, učbenik

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Milena Strnad, Rainer Maroska, Achim Olpp, Claus

Stöckle, Hartmut Wellstein, Udo Werner.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: prof. dr. Dušan Pagon, Dragica Kurillo, Janez

Mušič.
Ilustrator: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-42/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1421. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
DOMA DO ŠOLE 2, Spoznavanje narave in
družbe za 2. razred osemletne osnovne šole,
delovni zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

OD DOMA DO ŠOLE 2, Spoznavanje narave
in družbe za 2. razred osemletne osnovne šole,

delovni zvezek

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Milica Antić, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor

Grgičevič, Dušan Krnel, Mojca Pečar.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Maja Umek, dr. Metka Kralj, Mateja Pet-

rič.
Ilustrator: Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
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Št. 613-43/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1422. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 1, DOMAČA POKRAJINA, Učbenik,
spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TU SEM DOMA 1, DOMAČA POKRAJINA,
Učbenik, spoznavanje družbe za 4. razred

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn, Marija Košak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: doc. Vlasta Hus, Ruša Zupančič.
Ilustrator: Andreja Peklar.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-44/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1423. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Učbenik, spoznavanje družbe za 5. razred
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Učbenik, spoznavanje družbe za 5. razred

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek, Olga Janša Zorn, Marija Košak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: doc. Vlasta Hus, Ruša Zupančič.
Ilustrator: Andreja Peklar, Gregor Markelj.
Fotograf: Janez Zrnec et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-45/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1424. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Delovni zvezek, spoznavanje družbe za 5. razred
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Delovni zvezek, spoznavanje družbe za 5. razred

osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Maja Umek.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: doc. Vlasta Hus, Ruša Zupančič.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Fotograf: Jurij Senegačnik, Janez Zrnec.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-46/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1425. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
ŽIVIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO
ŽIVLJENJE, Učbenik, spoznavanje narave za
5. razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

ŽIVIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO
ŽIVLJENJE, Učbenik, spoznavanje narave

za 5. razred osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje narave.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tatjana Kordiš.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Tatjana Verčkovnik, Lea Klemen.
Ilustrator: Špela Klemen, Davor Grgičevič.
Grafični oblikovalec: Andreja Vodnik.
Fotograf: več avtorjev.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-47/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1426. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
STARI IN SREDNJI VEK, Vaje, zgodovina za
6. razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

STARI IN SREDNJI VEK, Vaje, zgodovina
za 6. razred osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Nuša Kern.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Janez Marolt, Gabrijela Škraba.
Grafični oblikovalec: BS d. o. o. Jabolko.
Leto izdaje: 2002.

Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega
programa.

Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,
1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-48/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1427. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SODOBNI SVET, Geografija za 7. razred
osnovne šole, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SODOBNI SVET, Geografija za 7. razred osnovne
šole, učbenik

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zemljepis.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Kolenc Kolnik, Marta Otič, Ana Vovk.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Bojan Brecelj et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-49/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1428. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SODOBNI SVET, Delovni zvezek, Geografija za
7. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

SODOBNI SVET, Delovni zvezek, Geografija
za 7. razred osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zemljepis.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Karmen Kolenc Kolnik, Marta Otič, Ana Vovk.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Franc Lovrenčak, Neva Osterman.
Ilustrator: Gregor Markelj.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Aleš Fevžer et al.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-50/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1429. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NAŠE STOLETJE, Učbenik, zgodovina za
8. razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NAŠE STOLETJE, Učbenik, zgodovina
za 8. razred osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ana Nuša Kern, Dušan Nečak, Božo Repe.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Peter Vodopivec, Gabrijela Škraba.
Kartograf: Mateja Rihteršič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, arhiv založbe.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-51/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1430. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, zgodovina za
8. razred osemletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za osnovno šolo

NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, zgodovina
za 8. razred osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: zgodovina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Nuša Kern.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Božo Repe, Milan Burkeljca.
Kartograf: Mateja Rihteršič.
Grafični oblikovalec: Davor Grgičevič.
Fotograf: Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, arhiv zalo-

žbe.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-52/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1431. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO,
PIŠEMO - BEREMO, 1. del, delovni zvezek za
jezik pri slovenščini v 1. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO -
BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 1. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Romana Justin.
Lektor: Alenka Kozinc.
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Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Simona
Kranjc, dr. Igor Saksida, Polona Legvart, Klavdija Kuščer, Jo-
lanka Zupanc.

Ilustrator: Andrej Berlot.
Fotograf: Matej Grginič.
Grafično oblikovanje: Matej Grginič.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-53/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1432. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO,
PIŠEMO - BEREMO, 2.del, delovni zvezek za
jezik pri slovenščini v 1. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO -
BEREMO, 2.del, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 1. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Romana Justin.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Simona

Kranjc, dr. Igor Saksida, Polona Legvart, Klavdija Kuščer, Jo-
lanka Zupanc.

Ilustrator: Andrej Berlot.
Fotograf: Matej Grginič.
Grafično oblikovanje: Matej Grginič.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-54/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1433. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM
3, učbenik za jezik pri slovenščini v 3. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, učbenik
za jezik pri slovenščini v 3. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Vida Medved Udovič, Nataša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: mag. Jerica Vogel, Barbara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-55/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1434. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM
3, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
3. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, delovni
zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vida Medved Udovič, Nataša Zrimšek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: mag. Jerica Vogel, Barbara Bočkor Starc.
Ilustrator: Gorazd Vahen.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
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Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-56/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1435. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM
3, priročnik za slovenščino k učbeniku in
delovnima zvezkoma za 3. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, priročnik
za slovenščino k učbeniku in delovnima

zvezkoma za 3. razred devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Nataša Zrim-

šek, Jožica Ciber Gruden.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Marjana Kobe, mag. Jerica Vogel, Barba-

ra Bočkor Starc.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-57/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1436. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo BESEDA NA BESEDO, Priročnik za
učitelja pri slovenščini v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

BESEDA NA BESEDO, Priročnik za učitelja pri
slovenščini v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Simona Kranjc, Ana Porenta, Metka Šalehar.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, Sabina Penezič,

Maja Vaner, Sonja Pretnar.
Ilustrator: Peter Škerl.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-58/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1437. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del,
delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic,dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh.
Ilustrator: Boris Benko et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-59/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1438. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del,
delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Simona Kranjc, Tatjana Kokalj.
Lektor: Tina Verovnik.
Recenzent: dr. Tomaž Sajovic,dr. Ljubica Marjanovič

Umek, Alenka Velkavrh.
Ilustrator: Boris Benko et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236

Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-60/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1439. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo GRADIM SLOVENSKI JEZIK,
delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

GRADIM SLOVENSKI JEZIK, delovni zvezek
za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Dragica

Kapko, Nana Cajhen, Nevenka Drusany.
Recenzent: mag. Mateja Hočevar Gregorčič, Pavla Str-

mole.

Ilustrator: Gorazd Vahen, Nevenka Drusany.
Grafični oblikovalec: Beti Jazbec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS D. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-61/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1440. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA 4, delovni zvezek za
književnost pri slovenščini v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
(SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
4, delovni zvezek za književnost pri slovenščini

v 4. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Herma Groznik, Vera Žužej.
Recenzent: dr. Igor Saksida, Darka Lampič.
Ilustrator: Peter Groznik.
Grafični oblikovalec: Barbara Šušteršič.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS D. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-62/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1441. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik
za književnost pri slovenščini v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost

pri slovenščini v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Igor Saksida, Metka Kordigel, Vida Medved Udovič.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Marjana

Kobe, Janja Karo.
Ilustrator: Liljana Praprotnik Zupančič et al.
Grafični oblikovalec: Tatjana Lješevič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d. o. o., Špruha 32, 1236 Trzin.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-63/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1442. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, 2.
dela, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, 2. dela, delovni
zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Damjana Šubic, Marija Sivec, Breda Sivec, Mojca

Schlamberger Brezar, Jelka Morato Vatovec.
Lektor: Vladimira Eržen.
Recenzent: dr. Erika Kržišnik, Irena Šimec Mihalič.
Ilustrator: Tamara Trček Pečak.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-64/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1443. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo MY SAILS 1, Student’s book,
učbenik za angleščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

MY SAILS 1, Student’s book, učbenik za
angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Skela, Viljenka Šavli, Nevenka Jesenik, Tja-

ša Milijaš.
Lektor: Alenka Valh Lopert, Allan McConnell Duff.
Recenzent: dr. Mihaela Brumen, Nevenka Pilih.
Ilustrator: Urška Stropnik.
Grafični oblikovalec: Rok Poles.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3-5, 2000 Mari-

bor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-65/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1444. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo MY SAILS 1, Workbook, delovni
zvezek za angleščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Skela, Viljenka Šavli, Nevenka Jesenik, Tja-

ša Milijaš.
Lektor: Alenka Valh Lopert, Allan McConnell Duff.
Recenzent: dr. Mihaela Brumen, Nevenka Pilih.
Ilustrator: Urška Stropnik.
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Grafični oblikovalec: Rok Poles.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3-5, 2000 Mari-

bor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-66/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1445. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 2, Student’s book,
učbenik za angleščino v 7. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 2, Student’s book, učbenik
za angleščino v 7. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: Gary Andews et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-67/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1446. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 2, Workbook, delovni
zvezek za angleščino v 7. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 2, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 7. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tom Hutchinson.
Prevajalec: Ksenija Leban.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: Amy Arnold et al.
Fotograf: The stock market.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-68/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1447. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 3, Student’s book,
učbenik za angleščino v 8. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 3, Student’s book, učbenik
za angleščino v 8. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: Gary Andews et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-69/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1448. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 3, Workbook, delovni
zvezek za angleščino v 8. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 8. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tom Hutchinson.
Prevajalec: Ksenija Leban.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: K. Baxendale et al.
Fotograf: The powerstock photo library.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-70/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1449. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 4, Student’s book,
učbenik za angleščino v 9. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 4, Student’s book, učbenik
za angleščino v 9. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tom Hutchinson.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: Adrian Barcley et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 2001.

Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-71/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1450. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PROJECT 4, Workbook, delovni
zvezek za angleščino v 9. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 9. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Tom Hutchinson.
Prevajalec: Ksenija Leban.
Recenzent: mag. Mojca Belak, Mateja Breznik.
Ilustrator: Adrian Barcley et al.
Fotograf: Trevor Clifford et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarje-

va 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-72/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1451. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo
v 4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 4. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ana Burnik Kosi, Milena Požun, Vladimira Prezelj.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Tatjana Resnik Planinc, Vesna Mihaela

Ogrin, Jana Zirkelbach.
Ilustrator: Peter Škerlj.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, Slovenska 29,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-73/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1452. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za
družbo v 4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo
v 4. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: družba.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Ana Burnik Kosi, Milena Požun, Vladimira Prezelj.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Tatjana Resnik Planinc, Vesna Mihaela

Ogrin, Jana Zirkelbach.
Ilustrator: Peter Škerlj.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, Slovenska 29,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-74/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1453. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JUNIOR 1, Methode de français,
učbenik za francoščino kot izbirni predmet v 7.
in 8. razredu devetletni osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

JUNIOR 1, Methode de français, učbenik
za francoščino kot izbirni predmet v 7. in

8. razredu devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: D. Benito Pérez et al.
Grafični oblikovalec: Zoografico.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-75/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1454. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JUNIOR 1, Cahier d’exercices,
delovni zvezek za francoščino kot izbirni
predmet v 7. in 8. razredu devetletni osnovni
šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

JUNIOR 1, Cahier d’exercices, delovni zvezek
za francoščino kot izbirni predmet v 7. in

8. razredu devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 7., 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: D. Benito Pérez et al.
Grafični oblikovalec: Zoografico.
Leto izdaje: 1998.
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Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-76/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1455. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JUNIOR 2, Methode de français,
učbenik za francoščino kot izbirni predmet v 8.
in 9. razredu devetletni osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

JUNIOR 2, Methode de français, učbenik
za francoščino kot izbirni predmet v 8. in

9. razredu devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: D. Benito Pérez et al.
Grafični oblikovalec: Zoografico.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-77/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1456. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo JUNIOR 2, Cahier d’exercices,
delovni zvezek za francoščino kot izbirni
predmet v 8. in 9. razredu devetletni osnovni
šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

JUNIOR 2, Cahier d’exercices, delovni zvezek
za francoščino kot izbirni predmet v 8. in

9. razredu devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: M. Butzbach, C. Martin, D. Pastor, I. Saracibar.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: D. Benito Pérez et al.
Grafični oblikovalec: Zoografico.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-78/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1457. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode
de français, učbenik za francoščino kot izbirni
predmet v devetletni osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français,

učbenik za francoščino kot izbirni predmet
v devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 7., 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: G. Capelle, M. Cavalli, N. Gidon.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Metka Šorli.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HACHETTE, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-79/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1458. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode
de français, delovni zvezek za francoščino kot
izbirni predmet v devetletni osnovni šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français,

delovni zvezek za francoščino kot izbirni
predmet v devetletni osnovni šoli

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: francoščina kot izbirni predmet.
Razred: 7., 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: G. Capelle, M. Cavalli, N. Gidon.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Metka Šorli.
Leto izdaje: 1995.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: HACHETTE, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-80/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1459. Sklep o potrditvi učbenika za
devetletno osnovno šolo GLASBA 4,
delovni zvezek s fonogramom za
glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom
za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: glasbena vzgoja.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Albinca Pesek.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Janja Črčinovič Rozman, mag. Ivan Vr-

bančič, mag. Dragica Žvar, Danijel Selan.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Andrej Gale.
Notograf: Marjan Šijanec.

Fotograf: iz različnih virov.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-81/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1460. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za
likovno vzgojo v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo

v 7. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: red. prof. Herman Gvardjančič, Robert Klan-

čnik.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture, Li-

pahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-82/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1461. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za
likovno vzgojo v 8. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo

v 8. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: red. prof. Herman Gvardjančič, Robert Klan-

čnik.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture, Li-

pahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-83/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1462. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 1, učbenik
za izbirni predmet likovno snovanje 1 v
7. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

LIKOVNO SNOVANJE 1, učbenik za izbirni
predmet likovno snovanje 1 v 7. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: likovno snovanje 1.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: red. prof. Herman Gvardjančič, Robert Klan-

čnik.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture, Li-

pahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-84/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1463. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 2, učbenik
za izbirni predmet likovno snovanje 2 v
8. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

LIKOVNO SNOVANJE 2, učbenik za izbirni
predmet likovno snovanje 2 v 8. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: likovno snovanje 2.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič.
Lektor: Branko Gradišnik.
Recenzent: red. prof. Herman Gvardjančič, Robert Klan-

čnik.
Grafični oblikovalec: Založba Debora.
Fotograf: Založba Debora.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DEBORA, založništvo in promocija kulture, Li-

pahova ulica 23, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-85/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1464. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4,
delovni zvezek za matematiko v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek

za matematiko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Nevija Ben-

čina, Bruna Bremec, Marija Pisk.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: mag. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Ča-

dež, mag. Marija Lesjak Reichenberg.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 12. 4. 2002 / Stran 3161

Ilustrator: Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-86/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1465. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3,
Kako poučevati matematiko v 3. razredu
devetletne osnovne šole, priročnik za učitelje z
delovnimi listi

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, Kako poučevati

matematiko v 3. razredu devetletne osnovne
šole, priročnik za učitelje z delovnimi listi

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Iwona Dubok Rožman.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Milena Ivanuš Grmek, mag. Marija Lesjak

Reichenberg.
Ilustrator: Sonja Munih.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-87/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1466. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4,
učbenik za matematiko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

IGRAJE V MATEMATIKO 4, učbenik
za matematiko v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Sonja Hernja, Polona Vesenjak.
Lektor: Tanja Iršič.
Recenzent: dr. Jože Lep, Vida Vidrih, Tatjana Štular, Al-

mira Zibelnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-88/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1467. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni
zvezek za matematiko v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni zvezek
za matematiko v 4. razredu devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Sonja Hernja, Polona Vesenjak.
Lektor: Tanja Iršič.
Recenzent: dr. Jože Lep, Vida Vidrih, Tatjana Štular, Al-

mira Zibelnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-89/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1468. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade
začetnike, učbenik za nemščino v 4. razredu
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
PRIMA, Nemščina za mlade začetnike, učbenik

za nemščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jelka Dežman, Gertruda Kostanjšek, Marinka Ma-

ležič.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Grafični oblikovalec: Helena Vidmar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-90/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1469. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade
začetnike, delovni zvezek za nemščino v
4. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo
PRIMA, Nemščina za mlade začetnike, delovni

zvezek za nemščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: nemščina kot 1. tuji jezik.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jelka Dežman, Gertruda Kostanjšek, Marinka Ma-

ležič.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.

Grafični oblikovalec: Helena Vidmar.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-91/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1470. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik
za spoznavanje družbe za 4. razred devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik za
spoznavanje družbe za 4. razred devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Bundar, Drago

Ivanšek, Marjeta Zabukovec, Igor Lipovšek.
Recenzent: dr. Franc Rozman, dr. Vekoslav Kremenšek,

Jana Ambrožič.
Ilustrator: Marko Škrlep, Andreja Peklar.
Grafični oblikovalec: Miljenko Licul, Klemen Kunaver.
Fotograf: Andrej Blatnik et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-92/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1471. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni
zvezek za spoznavanje družbe za 4. razred
devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni zvezek
za spoznavanje družbe za 4. razred devetletne

osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje družbe.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Bundar, Drago

Ivanšek, Marjeta Zabukovec, Igor Lipovšek.
Recenzent: dr. Franc Rozman, dr. Vekoslav Kremenšek,

Jana Ambrožič.
Ilustrator: Marko Škrlep, Andreja Peklar.
Grafični oblikovalec: Miljenko Licul, Klemen Kunaver.
Fotograf: Andrej Blatnik et al.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-93/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1472. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno
osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM,
RAZMIŠLJAM 3, Priročnik za učitelja za
spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo

OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3,
Priročnik za učitelja za spoznavanje okolja

v 3. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: spoznavanje okolja.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: priročnik.
Avtor: Dušan Vrščaj, Jelka Strgar, Dorotea Hrvatin Kralj,

Vinko Udir, Sabina Popit, Darinka Lampič.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Vlasta Hus, Sabina Penezič, Maja Vaner,

Sonja Pretnar.
Ilustrator: Dunja Kofler.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-94/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1473. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
SOLFEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia v
1. letniku

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

SOLFEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia
v 1. letniku

Vrsta programa: umetniška gimnazija - smer glasba.
Predmet: solfeggio.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Tomaž Habe.
Recenzent: prof. Maks Strmčnik, Janez Osredkar.
Notograf: Milena Jarc.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Zavod RS Slovenije za šolstvo, Poljanska 28,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-95/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1474. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BESEDE 1, učbenik za jezik pri slovenščini v
1. letniku triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

BESEDE 1, učbenik za jezik pri slovenščini
v 1. letniku triletnih srednjih šol

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
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Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Jožica Jožef
Beg.

Ilustrator: Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-96/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1475. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
BESEDE 1, delovni zvezek za jezik pri
slovenščini v 1. letniku triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

BESEDE 1, delovni zvezek za jezik pri
slovenščini v 1. letniku triletnih srednjih šol

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mateja Gomboc.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Irena Stramljič Breznik, Jožica Jožef

Beg.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-97/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1476. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, učbenik
za slovenščino 1. letniku triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, učbenik
za slovenščino 1. letniku triletnih srednjih šol

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jana Kvas.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-98/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1477. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, delovni
zvezek za slovenščino v 1. letniku triletnih
srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, delovni
zvezek za slovenščino v 1. letniku triletnih

srednjih šol

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Magda Cencelj, Dragomira Kunej, Cvetka Zavr-

šnik.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-99/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1478. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, učbenik
za slovenščino v 2. letniku triletnih srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, učbenik
za slovenščino v 2. letniku triletnih srednjih šol

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jana Kvas.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Ilustrator: Tanja Plevnik.
Fotograf: Tanja Plevnik.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-100/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1479. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, učbenik z berilom
za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjih poklicnih
šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, učbenik z berilom
za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjih

poklicnih šol

Vrsta programa: nižje poklicno izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jožica Jožef Beg.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Boža Krakar Vogel, Dragica Debeljak.
Grafični oblikovalec: Ksenika Konvalinka.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-101/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1480. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATRIX, Intermediate, Student’s book, učbenik
za angleščino kot 1. tuji jezik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATRIX, Intermediate, Student’s book, učbenik
za angleščino kot 1. tuji jezik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kathy Gude.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Irena Bilc Slivar.
Ilustrator: A. Burton et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-102/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1481. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATRIX, Intermediate, Workbook, delovni
zvezek za angleščino kot 1. tujega jezika

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATRIX, Intermediate, Workbook, delovni zvezek
za angleščino kot 1. tujega jezika

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
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Avtor: Kathy Gude, Jayne Wildman.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Irena Bilc Slivar.
Ilustrator: Cris Brown et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-103/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1482. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATRIX, Upper Intermediate, Student’s book,
učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATRIX, Upper Intermediate, Student’s book,
učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Kathy Gude, Jayne Wildman.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Irena Bilc Slivar.
Ilustrator: J. Bergstrand et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-104/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1483. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATRIX, Upper Intermediate, Workbook, delovni
zvezek za angleščino kot 1. tuji jezik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATRIX, Upper Intermediate, Workbook, delovni
zvezek za angleščino kot 1. tuji jezik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: angleščina kot 1. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Kathy Gude, Jayne Wildman.
Recenzent: mag. Zorka Jakoš, Irena Bilc Slivar.
Ilustrator: Cris Brown et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: OUP, CANKARJEVA ZALOŽBA d. d. - CENTER

OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-105/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1484. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Student’s
book, učbenik za angleščino s
slovensko-angleškim slovarčkom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1,
Student’s book, učbenik za angleščino

s slovensko-angleškim slovarčkom

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem oziroma
strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izobraževanju, kot 2
tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehniškem oziro-
ma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-106/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1485. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Workbook,
delovni zvezek za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1,
Workbook, delovni zvezek za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izobraževa-
nju, kot 2 tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehni-
škem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izo-
braževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Carolyn Jones, Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-107/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1486. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Student’s
book, učbenik za angleščino s
slovensko-angleškim slovarčkom

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2,
Student’s book, učbenik za angleščino

s slovensko-angleškim slovarčkom

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izobraževa-
nju, kot 2 tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehni-
škem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniško izo-
braževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.

Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-108/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1487. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Workbook,
delovni zvezek za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2,
Workbook, delovni zvezek za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniškem izobraže-
vanju, kot 2. tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje
tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehni-
škem izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Carolyn Jones, Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-109/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1488. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE,
Intermediate, Student’s book, učbenik

za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem
oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniškem izo-
braževanju, kot 2. tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju,
srednje tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, po-
klicno-tehniškem izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-110/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1489. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate,
Workbook, učbenik za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE,
Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniškem izobraže-
vanju, kot 2. tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje
tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehni-
škem izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-111/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1490. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper
Intermediate, Student’s book, učbenik za
angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE,
Upper Intermediate, Student’s book, učbenik

za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniškem izobraže-
vanju, kot 2. tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje
tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehni-
škem izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jon Naunton, Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-112/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1491. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper
Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper
Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino

Vrsta programa: kot 1. tuji jezik v srednje tehniškem ozi-
roma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehniškem izobraže-
vanju, kot 2. tuji jezik v gimnazijskem izobraževanju, srednje
tehniškem oziroma strokovnem izobraževanju, poklicno-tehni-
škem izobraževanju.

Predmet: angleščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Diane Hall, Andy Hopkins, Jocelyn Potter.
Recenzent: mag. Saša Benulič, Marta Pačnik.
Ilustrator: David Atkinson et al.
Grafični oblikovalec: Design Locker.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LONGMAN, DZS d. d., Mestni trg 26, 1000

Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-113/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1492. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, učbenik za
francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku
gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, učbenik
za francoščino kot drugi tuji jezik v 1. in

2. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michéle Ver-

delhan, Michel Verdelhan.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: Benoît Du Peloux, Pascal Somon.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-114/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1493. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE
NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot
drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 1, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot

drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Michéle Verdelhan, Michel Verdelhan, Philippe

Dominique, Jacky Girardet.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: Benoît Du Peloux, Pascal Somon.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-115/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1494. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE
NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, učbenik za
francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku
gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, učbenik
za francoščino kot drugi tuji jezik v 3. in

4. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michéle Ver-

delhan, Michel Verdelhan.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: Xavier de Sierra.
Fotograf: Les films du Lézard.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
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Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg
26, 1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-116/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1495. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE
NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot
drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot

drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: francoščina kot 2. tuji jezik.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Chantal Plum, Philippe Dominique, Jacky Girardet.
Recenzent: mag. Elza Jereb, Nada Triler.
Ilustrator: Xavier de Sierra.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CLE INTERNATIONAL, DZS d. d., Mestni trg

26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-117/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1496. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 1, Kursbuch, učbenik za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 1, Kursbuch, učbenik za nemščino
v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja

kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Ger-

des, Jutta Müller, Helmut Müller.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster, Ruth Kreuzer.
Fotograf: Rainer Binder.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-118/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1497. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 1, Arbeitbuch, delovni zvezek za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 1, Arbeitbuch, delovni zvezek
za nemščino v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Heiko Bock, Karl Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus,

Uthild Schütze Nöhmke.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster, Ruth Kreuzer.
Fotograf: Verlag, Franz Specht, Wener Bönzli.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-119/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1498. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 2, Kursbuch, učbenik za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 2, Kursbuch, učbenik za nemščino
v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller,

Helmut Müller.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster, Ruth Kreuzer.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-120/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1499. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 2, Arbeitbuch, delovni zvezek za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 2, Arbeitbuch, delovni zvezek
za nemščino v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Jutta Müller.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster, Ruth Kreuzer.
Fotograf: Verlag, Klaus Kinski, Christian Regenfus.

Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-121/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1500. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 3, Kursbuch, učbenik za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slo-
venije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002
sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 3, Kursbuch, učbenik za nemščino
v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Hartmut Aufderstraße, Werner Bönzli, Walter Loh-

fert.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster.
Fotograf: Tony Stone.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-122/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1501. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
THEMEN NEU 3, Arbeitbuch, delovni zvezek za
nemščino v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel
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S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

THEMEN NEU 3, Arbeitbuch, delovni zvezek
za nemščino v srednji šoli

Vrsta programa: kot 2. tuji jezik v programih gimnazijske-
ga, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
kot 1. tuji jezik v programih srednjega poklicnega ter srednjega
tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Heiko Bock, Jutta Müller.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Marjeta Debeljak.
Ilustrator: Joachim Schuster.
Fotograf: Tony Stone.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MAX HUEBER VERLAG, CANKARJEVA ZALO-

ŽBA d. d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-123/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1502. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MOMENT MAL! Lehrbuch 1, učbenik za
nemščino kot 2. tuji jezik v srednji šoli

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MOMENT MAL! Lehrbuch 1, učbenik za
nemščino kot 2. tuji jezik v srednji šoli

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: nemščina kot 1. oziroma 2. tuji jezik.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Reiner

Schmidt, Lukas Wertenschlag, Heinz Wilms.
Recenzent: Kasilda Bedenk, lektor, Emilija Mesojedec

Erlih.
Ilustrator: Theo Scherling.
Fotograf: Theo Scherling.
Leto izdaje: 1996.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: LANGENSCHEIDT, CANKARJEVA ZALOŽBA d.

d. - CENTER OXFORD, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-124/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1503. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole
FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: filozofija.
Letnik: 3. oziroma 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Nenad Mišević, Friderik Klampfer, Božidar Kante,

Boris Vezjak.
Prevajalca: Janez Bergant, Boris Vezjak.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Andrej Ule, dr. Valter Motaln, Dragica

Kranjc.
Ilustrator: Izar Lunaček.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: CANKARJEVA ZALOŽBA d. d., Kopitarjeva 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-125/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1504. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, Fizika za 3. in
4. letnik srednjih šol

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

ELEKTRIKA, SVETLOBA, SNOV, Fizika
za 3. in 4. letnik srednjih šol

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: fizika.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marjan Hribar, Slavko Kocjančič, Andrej Likar, Se-

ta Oblak, Bojan Pajk, Vincenc Petruna, Nada Razpet, Branko
Roblek, Fedor Tomažič, Miro Trampuž.

Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Peter Gosar, Niko Kastelic.
Ilustrator: Maša Okršlar.
Grafični oblikovalec: Maša Okršlar.
Fotograf: Tomaž Lunder.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
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Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,
1000 Ljubljana.

Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-126/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1505. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje, v programih z več kot
70 urami.

Predmet: geografija.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jurij Kunaver, Franc Lovrenčak, Jurij Senegačnik,

Borut Drobnjak, Mirko Pak, Marjan Luževič, Marijan M. Kle-
menčič.

Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Maja Besednjak.
Ilustrator: Vili Vrhovec.
Grafični oblikovalec: Monde Neuf d. o. o.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-127/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1506. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, turistični teh-
nik.

Predmet: geografija.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Karmen Cunder, Katarina Bola Zupančič, Sabina

Popit, Miha Gartner, Simon Purger.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, Marjeta Vidmar.
Ilustrator: A. Sedmak.
Fotograf: arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-128/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1507. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, delovni
zvezek

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P

o potrditvi učbenika za srednje šole
GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE,

delovni zvezek

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, turistični te-
hnik.

Predmet: geografija.
Letnik: 2., 3.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Karmen Cunder, Katarina Bola Zupančič, Sabina

Popit, Miha Gartner, Simon Purger.
Lektor: Aleksandra Lutar.
Recenzent: dr. Marijan M. Klemenčič, Marjeta Vidmar.
Ilustrator: A. Sedmak.
Fotograf: arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d. d., Sloven-

ska 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-129/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje



Stran 3174 / Št. 33 / 12. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije

1508. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO
ŠOLO, zbirka nalog

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO
ŠOLO, zbirka nalog

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: kemija.
Letnik: 3., 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Margareta Vrtačnik, Boris Šket.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Slovenko Polanc, mag. Breda Novak.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Fotograf: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-130/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1509. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
KEMIJA, zakonitosti uporabe, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

KEMIJA, zakonitosti uporabe, učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje stro-
kovno izobražrvanje.

Predmet: kemija.
Letnik: 1.-4., (3., 4.).
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: P. W. Atkins et al.
Prevajalec: Aleksandra Kornhauser, Saša A. Glažar.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Boris Šket, dr. Primož Šegedin, Stanisla-

va Florjančič.
Leto izdaje: 1998.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, d. d., Lepi

Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-131/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1510. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
2 O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole,
zbirka nalog

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

2 O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole,
zbirka nalog

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno izo-
braževanje v programih s 70-, 105- ali 140-urami splošnoizo-
braževalnega predmeta kemija.

Predmet: kemija.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Nataša Bukovec, Ivan Leban.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Stanislava Florijančič.
Ilustrator: Jaka Modic.
Grafični oblikovalec: Helena Vrišer.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-132/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1511. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATEMATIKA 2 ZA DRUGI LETNIK GIMNAZIJ IN
TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATEMATIKA 2 ZA DRUGI LETNIK GIMNAZIJ
IN TEHNIŠKIH ŠOL, učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.
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Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Ivan Štalec, Miha Štalec, Milena Strnad.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Josip Grasselli, Srečko Polanc, Angela

Blaznik.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-133/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1512. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
PLANUM, Matematika za 2. letnik gimnazij,
učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

PLANUM, Matematika za 2. letnik gimnazij,
učbenik

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec,

Dušan Kavka.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Marjeta Škapin Rugelj, Darka Hvastja.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Marina Rugelj, Janez Šparovec, Gregor Pavlič,

Jurij Senegačnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-134/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1513. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATEMATIKA 3, POLINOMI, RACIONALNE
FUNKCIJE, STOŽNICE, učbenik za matematiko v
3. letniku gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATEMATIKA 3, POLINOMI, RACIONALNE
FUNKCIJE, STOŽNICE, učbenik za matematiko

v 3. letniku gimnazij

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Legiša.
Lektor: mag. Tanja Bečan Magajna.
Recenzent: mag. Bogdan Kejžar, mag. Roman Červ.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar, Vili Vrhovec.
Fotograf: Peter Legiša.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-135/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1514. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATEMATIKA 3, MERJENJE V GEOMETRIJI,
KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, učbenik
za matematiko v 3. letniku gimnazij

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATEMATIKA 3, MERJENJE V GEOMETRIJI,
KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, učbenik

za matematiko v 3. letniku gimnazij

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Peter Legiša.
Lektor: mag. Tanja Bečan Magajna.
Recenzent: mag. Bogdan Kejžar, mag. Roman Červ.
Grafični oblikovalec: Metka Škrabar, Vili Vrhovec.
Fotograf: Peter Legiša.
Leto izdaje: 2002.
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Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-136/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1515. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, Matematika
za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol,
učbenik

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, Matematika
za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol,

učbenik

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno izo-
braževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Šparovec, Dušan Kavka, Gregor Pavlič, Ma-

rina Rugelj.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Matija Cencelj, Meta Horvat.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: Marina Rugelj, Janez Šparovec.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-137/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1516. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE,
učbenik za matematiko v 1. letniku

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE,
učbenik za matematiko v 1. letniku

Vrsta programa: srednje poklicno izobraževanje, poklicno
tehniško izobraževanje.

Predmet: matematika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Vencelj.
Lektor: mag. Tanja Bečan Magajna.
Recenzent: dr. Anton Suhadolc, Srečko Polanc.
Ilustrator: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-138/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1517. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
STATIKA, učbenik mehanike v 1. letniku srednjih
tehniških in strokovnih šol ter v tehniških
gimnazijah

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

STATIKA, učbenik mehanike v 1. letniku srednjih
tehniških in strokovnih šol ter v tehniških

gimnazijah

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: mehanika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Jože Stropnik, Peter Šterk, Karli Luhart.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Stane Srpčič, Branko Vrečko.
Ilustrator: Jože Sterk.
Grafični oblikovalec: Marjan Šterk.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE, d. d., Lepi

Pot 6, p.p. 541, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-139/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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1518. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE
STROKOVNE ŠOLE, učbenik za zgodovino v
1. letniku

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE
STROKOVNE ŠOLE, učbenik za zgodovino

v 1. letniku

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno izo-
braževanje.

Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Peter Vodopivec, Franci Novak.
Ilustrator: Maja Šubic.
Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Fotograf: več avtorjev.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-140/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1519. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE
STROKOVNE ŠOLE, delovni zvezek za
zgodovino v 1. letniku

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika za srednje šole

ZGODOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE
STROKOVNE ŠOLE, delovni zvezek za zgodovino

v 1. letniku

Vrsta programa: srednje tehniško oziroma strokovno izo-
braževanje.

Predmet: zgodovina.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Stane Berzelak.
Lektor: Renata Vrčkovnik.
Recenzent: dr. Peter Vodopivec, Franci Novak.
Ilustrator: Maja Šubic.

Grafični oblikovalec: Gorazd Rogelj.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA d. o. o., Mestni trg 24,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-141/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1520. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 5, učno
sredstvo za jezik pri slovenščini v 5. razredu
osemletnega osnovnošolskega programa

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 5,
učno sredstvo za jezik pri slovenščini v

5. razredu osemletnega osnovnošolskega
programa

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Zdenka Hiti.
Lektor: Nada Fajdiga.
Recenzent: dr.Viktor Majdič, Marijan Cedilnik.
Ilustrator: Blaž de Gleria.
Grafični oblikovalec: Blaž de Gleria.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-142/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1521. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 6, učno
sredstvo za jezik pri slovenščini v 6. razredu
osemletnega osnovnošolskega programa

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
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22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 6,
učno sredstvo za jezik pri slovenščini v

6. razredu osemletnega osnovnošolskega
programa

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Barica Črnič, Zdenka Hiti.
Lektor: Nada Fajdiga.
Recenzent: dr.Viktor Majdič, Marijan Cedilnik.
Ilustrator: Blaž de Gleria.
Grafični oblikovalec: Blaž de Gleria.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-143/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1522. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 7, učno
sredstvo za jezik pri slovenščini v 7. razredu
osemletnega osnovnošolskega programa

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 7,
učno sredstvo za jezik pri slovenščini v

7. razredu osemletnega osnovnošolskega
programa

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Barica Črnič, Zdenka Hiti.
Lektor: Nada Fajdiga.
Recenzent: dr.Viktor Majdič, Marijan Cedilnik.
Ilustrator: Blaž de Gleria.
Grafični oblikovalec: Blaž de Gleria.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.

Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-144/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1523. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 8, učno
sredstvo za jezik pri slovenščini v 8. razredu
osemletnega osnovnošolskega programa

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

SLOVENSKI JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 8,
učno sredstvo za jezik pri slovenščini v

8. razredu osemletnega osnovnošolskega
programa

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Barica Črnič, Zdenka Hiti.
Lektor: Nada Fajdiga.
Recenzent: dr.Viktor Majdič, Marijan Cedilnik.
Ilustrator: Blaž de Gleria.
Grafični oblikovalec: Blaž de Gleria.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: PIKAL d. o. o., Smrjene 79a, 1291 Škofljica.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-145/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1524. Sklep o potrditvi učnega sredstva REŠI ME,
REŠIM TE, Razčlemba umetnostnih in
neumetnostnih besedil za osnovno šolo, zbirka
nalog za slovenščino v 8. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

REŠI ME, REŠIM TE, Razčlemba umetnostnih in
neumetnostnih besedil za osnovno šolo, zbirka

nalog za slovenščino v 8. razredu osemletne
osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: slovenščina.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen,

Mojca Honzak, Jožica Likar, Dragica Markun, Marija Rejc,
Darja Rupnik, Mira Tratnik.

Recenzent: dr. Martina Križaj Ortar, dr. Boža Krakar Vo-
gel.

Grafični oblikovalec: Igor Resnik.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS d. o. o., Pot na Fužine 2,

1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-147/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1525. Sklep o potrditvi učnega sredstva MUSICA
NOSTER AMOR, Glasbena umetnost Slovenije
od začetkov do danes, Antologija na 16
zgoščenkah s spremno publikacijo, učno
sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

MUSICA NOSTER AMOR, Glasbena umetnost
Slovenije od začetkov do danes, Antologija na

16 zgoščenkah s spremno publikacijo,
učno sredstvo

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, gimnazijsko izo-
braževanje.

Predmet: glasbena vzgoja, glasba.
Razred: 7.-9.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Ivan Klemenčič.
Lektor: Marjeta Humar.
Recenzent: dr. Breda Oblak, dr. Branka Rotar Pance,

Sonja Čibej.
Grafični oblikovalec: Matjaž Vipotnik.
Fotograf: Egon Kaše et al.

Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3-5, 2000 Mari-

bor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-148/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1526. Sklep o potrditvi učnega sredstva
GLASBILARSTVO NA SLOVENSKEM, učno
sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

GLASBILARSTVO NA SLOVENSKEM,
učno sredstvo

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, gimnazijsko izo-
braževanje.

Predmet: glasbena vzgoja, glasba.
Razred: 7.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Darja Koter.
Lektor: Andrej Brvar.
Recenzent: dr. Primož Kuret, Metka Vrbančič Osterc.
Grafični oblikovalec: Vesna Orgulan.
Fotograf: Bine Kovačič et al.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: Založba Obzorja, Partizanska 3-5, 2000 Mari-

bor.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-149/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1527. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBA V
GIMNAZIJI, učno sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel
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S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

GLASBA V GIMNAZIJI, učno sredstvo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: glasba.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Vida Kopač.
Lektor: Marjan Kunej.
Recenzent: dr. Andrej Mission, dr. Matjaž Barbo, Ana

Pevc Megušar.
Grafični oblikovalec: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-150/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1528. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI
SISTEM ELEMENTOV

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PERIODNI SISTEM ELEMENTOV

Vrsta programa: osemletno in devetletno osnovnošolsko
izobraževanje, gimnazijsko, srednje poklicno, srednje tehniško
oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: kemija.
Razred: 7., 8.; 8.-9.
Letnik: 2.-4.; 1.-3.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Nina Dekleva, Saša Aleksij Glažar, Peter Menzel.
Lektor: Jasna Kamin.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Maja Rubin, mag. Milica

Slatinek.
Grafični oblikovalec: Irena Petrič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-151/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1529. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJSKI
PODATKOVNIK ZA SREDNJE, VIŠJE IN VISOKE
ŠOLE, učno sredstvo

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

KEMIJSKI PODATKOVNIK ZA SREDNJE, VIŠJE
IN VISOKE ŠOLE, učno sredstvo

Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje te-
hniško oziroma strokovno izobraževanje.

Predmet: kemija.
Letnik: 1.-4.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: J. G. Stark, H. G. Wallace.
Lektor: Judita Mohar.
Recenzent: dr. Primož Šegedin, Alenka Gabrič.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-152/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1530. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA
V SRCU UMETNOSTI, priročnik za učitelje v
1. razredu devetletne osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

MATEMATIKA V SRCU UMETNOSTI, priročnik
za učitelje v 1. razredu devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Irena Zajc, Milan Koželj.
Lektor: Anica Svetlik.
Recenzent: dr. Marko Razpet, mag. Andreja Jelen Mer-

nik, Silva Kmetič, Adelka Vončina.
Ilustrator: Marjeta Vodušek.
Leto izdaje: 2001.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 12. 4. 2002 / Stran 3181

Založnik: JUTRO d. o. o., Založništvo Jutro, Črnuška c.
3, p.p. 4986, 1001 Ljubljana.

Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-153/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1531. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVO
SREČANJE Z GEOMETRIJO, delovni zvezek za
matematiko v 1. in 2. razredu devetletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRVO SREČANJE Z GEOMETRIJO, delovni
zvezek za matematiko v 1. in 2. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Vida Manfreda, Sne-

žana Mutič, Larisa Štoka.
Lektor: Samo Krušič.
Recenzent: dr. Jože Malešoč, mag. Darjo Felda, Barbara

Bočkor Starc.
Ilustrator: Sonja Munih.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-154/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1532. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE,
Igraje do znanja, Didaktični pripomočki za
matematiko v 5. in 6. razredu osemletne
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRESEČIŠČE, Igraje do znanja, Didaktični
pripomočki za matematiko v 5. in 6. razredu

osemletne osnovne šole

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 5., 6.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Dragica Kurilo, Milena Štuklek, Zdenka Petek, Bri-

gita Sajko.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Alberta Bunderla, Janez

Mušič.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-155/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1533. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE,
Igraje do znanja, Didaktični pripomočki za
matematiko v 7. razredu devetletne osnovne
šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRESEČIŠČE, Igraje do znanja, Didaktični
pripomočki za matematiko v 7. razredu

devetletne osnovne šole

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Dragica Kurilo, Milena Štuklek, Zdenka Petek, Bri-

gita Sajko.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Alberta Bunderla, Janez

Mušič.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
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Št. 613-156/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1534. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE,
Obdelava podatkov, Uvod v statistiko

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRESEČIŠČE, Obdelava podatkov,
Uvod v statistiko

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 6., 7.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Milena Strnad.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Dragica Kurillo, Janez Mu-

šič.
Ilustrator: Matjaž Schmidt.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-157/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1535. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE
8, Matematika za osmi razred osemletne
osnovne šole, Rešitve nalog

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred
osemletne osnovne šole, Rešitve nalog

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.

Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Milena Strnad, Ivan Galun.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Dragica Kurillo, Janez Mušič.
Ilustrator: Nedžad Žujo.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega

programa.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-158/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1536. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE
9, Matematika za deveti razred devetletne
osnovne šole, Rešitve nalog

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

PRESEČIŠČE 9, Matematika za deveti razred
devetletne osnovne šole, Rešitve nalog

Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževa-
nje.

Predmet: matematika.
Razred: 9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Milena Strnad, Ivan Galun.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Dušan Pagon, Dragica Kurillo, Janez Mušič.
Ilustrator: Nedžad Žujo.
Grafični oblikovalec: Nedžad Žujo.
Leto izdaje: 1997.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d. d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.

Št. 613-159/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1537. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
TRDNIH SNOVEH, KAPLJEVINAH IN PLINIH,
videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
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23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

VSE O TRDNIH SNOVEH, KAPLJEVINAH
IN PLINIH, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe, spoznavanje na-
rave, naravoslovje in tehnika.

Razred: 3., 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger Media.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica

Cvetrežnik.
Grafični oblikovalec: Videofon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-160/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1538. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
ZEMLJI, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
VSE O ZEMLJI, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: spoznavanje narave, naravoslovje in tehnika.
Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger Media.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica

Cvetrežnik.
Grafični oblikovalec: Videofon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-161/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1539. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O PRSTI,
videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva
VSE O PRSTI, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: spoznavanje narave, naravoslovje in tehnika,
naravoslovje.

Razred: 4., 5., 6.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger media, ZDA.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-162/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1540. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
LASTNOSTIH SNOVI, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

VSE O LASTNOSTIH SNOVI, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: naravoslovje in tehnika, spoznavanje narave.
Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger media, ZDA.
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Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-163/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1541. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
PODNEBJU IN LETNIH ČASIH, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

VSE O PODNEBJU IN LETNIH ČASIH,
videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: spoznavanje narave in družbe, spoznavanje na-
rave.

Razred: 4., 5.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger Media.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica

Cvetrežnik.
Grafični oblikovalec: Videofon.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-164/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1542. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
FOSILIH, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

VSE O FOSILIH, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: naravoslovje.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger media, ZDA.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica

Cvetrežnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-165/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

1543. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O
VARČEVANJU Z ENERGIJO, videokaseta

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slove-
nije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 3. 2002 spre-
jel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva

VSE O VARČEVANJU Z ENERGIJO, videokaseta

Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževa-
nje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Predmet: okoljska vzoga kot izbirni predmet.
Razred: 7., 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učno sredstvo.
Avtor: Schlessinger media, ZDA.
Prevajalec: Marija Rupar.
Lektor: Meta Poličar.
Recenzent: dr. Marko Marhl, Mateja Kocjančič, Dragica

Cvetrežnik.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: VIDEOFON d. o. o., Blejska Dobrava 139, 4273

Blejska Dobrava.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

Št. 613-166/02
Ljubljana, dne 14. marca 2002.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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OBČINE

BELTINCI

1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci
za leto 2002

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in prvega odstav-
ka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98 in 89/99) in 108. člena statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in
67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 40. redni seji, ki
je bila dne 26. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci

za leto 2002

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Beltinci za leto 2002

se začasno financirajo potrebe porabnikov proračuna na
podlagi proračuna za preteklo leto.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2001. Na področju
investicijskih vlaganj se dovoljuje koriščenje sredstev za in-
vesticije, ki so bile v proračunu 2001.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Beltinci za
leto 2002.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. aprila 2002.

Št. 402-04/02-164
Beltinci, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREŽICE

1545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97),
ter 16. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine
Brežice na 32. seji, dne 25. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986–2000

1. člen
V 2. členu odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih

in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dol-
goročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za ob-
dobje od leta 1986-2000 (Uradni list RS, št. 79/97), se
doda nov odstavek, ki se glasi:

Z dolgoročnim in srednjeročnim planskim aktom ni
usklajen:

– zazidalni načrt Hrastina II v Brežicah (Uradni list SRS,
št. 28/85 in Uradni list RS, št. 57/96),

– ZN obrtne cone Krška vas (Uradni list SRS, št. 36/89
in Uradni list RS, št. 9/91 in 4/02).

2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za Občino Brežice (Ura-

dni list SRS, št. 38/87) se izvaja znotraj določenih meja PIN
navedenih v 1. členu tega odloka oziroma zazidljivih obmo-
čij, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87).

3. člen
Navedena dokumentacija v 2. členu se uporablja kot

sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice, kot izsek iz PUP in je sestavni del lokacij-
ske dokumentacije.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-49/97
Brežice, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

1546. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta
Čistilne naprave Brežice

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistilne

naprave Brežice
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1. člen
Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta za čistil-

no napravo Brežice, ki ga je pod št. Projekta 2184/U2001
v marcu 2002 izdelal Projektivni biro Region d.o.o.

2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni od objave v Ura-

dnem listu RS, v prostorih Krajevne skupnosti Dobova in
prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
(podstrešje).

3. člen
Javna obravnava bo dne 25. 4. 2002 ob 19. uri v sejni

sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.

4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek, lahko zain-

teresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in raz-
voj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.

5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji

dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 352-275/01
Brežice, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Krška vas – Obrežje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 32.
redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega

načrta za avtocesto na odseku Krška vas–
Obrežje

1
Ukine se javno dobro na parcelah:
– 1596/5 in 1616/2 k.o. Cerina ter
– 4109/2 in 4379/2 k.o. Krška vas.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-9/02
Brežice, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

1548. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Brežice za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Brežice za obdobje 1986–1990 za območje
»KMETIJE PIRC V MRZLAVI VASI «, – dopolnitev
2002/2

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 49/99) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice
sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Brežice
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega

družbenega plana občine Brežice za obdobje
1986–1990 za območje »KMETIJE PIRC
V MRZLAVI VASI «, – dopolnitev 2002/2

I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE

1. člen
S tem programom se določi:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdob-
je 1986-2000 in družbenega plana razvoja občine Brežice
za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje občine
Brežice z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 41/87, 13/91,
Uradni list RS, št. 37/94, 29/ 96, 77/97, 79/97,
47/98,61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01 v nadaljeva-
nju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega pla-
na – SDOPP) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripra-
viti za SDOPP;

– organizacija priprave SDOPP v letu 2002;
– subjekti vključeni v postopek sprejemanja SDOPP v

letu 2002 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu

2002;
– sredstva za izvedbo SDOPP v letu 2002.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2002

2. člen
SDOPP v letu 2002 se v vsebinskem smislu pripravijo

tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju:ZUPr)
ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno pripo-
ročilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi
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prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje
njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.

Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov se nanaša na spremembo rabe najboljšega
kmetijskega zemljišča.

V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in
predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in
organizacij za namene stavbnih zemljišč in za določitev stav-
bnih zemljišč le znotraj obravnavanega območja. Grafični pri-
kazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih
planskih aktov se pripravijo z upoštevanjem določil NPA.

3. člen
Potrebne strokovne podlage za SDOPP določi Občina

Brežice na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2002.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2002

4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja

SDOPP bo župan Občine Brežice ter strokovna služba obči-
ne, Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.

2. Izdelovalca SDOPP ter morebitnih drugih strokovnih
podlag in strokovnih gradiv določi investitor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2002

5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-

nitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo za okolje in prostor;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za prostorsko

planiranje;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za

okolje – Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za

okolje – Sektor za varstvo narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za rudar-

stvo;
– Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste –

Sektor za planiranje;
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za energetiko;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dedi-

ščino;
– Ministrstvo za obrambo – Sektor za civilno obrambo;
– Telekom Slovenije – PE Novo mesto;
– Elektro Celje PE Krško;
– Občina Brežice;
– KS Mrzlava vas.
Kolikor se v postopku priprave SDOPP ugotovi, da je

potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov (v določenem roku), ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi v postopku.

Pred pričetkom priprave SDOPP morajo organi in orga-
nizacije na zahtevo občine posredovati za območje, ki je
predmet SDOPP, posebne strokovne podlage (usmeritve,
kriterije, podlage), ki jih izdelovalec uporabi pri pripravi osnut-
ka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUN DPP podati svoja mnenja, pogoje ali soglasja v trideset-
ih dneh od sprejema pisne zahteve.

V fazi priprave predloga SDOPP s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, kriterijev, usmeritev ali so-
glasij, se šteje, da jih nimajo in soglašajo s spremembami
predmetnih planskih dokumentov.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2002

1. sprejem programa priprave in objava v Uradnem
listu RS – marec 2002;

2. priprava strokovnih podlag na podlagi potrjene pro-
jektne naloge za območje SDOPP občine Brežice – marec
2002;

3. pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeri-
tev – 30 dni;

4. izdelava osnutka SDOPP in predhodna obravnava
osnutka s koordinatorji postopka priprave – 30 dni;

5. sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
SDOPP občine Brežice – 14 dni po prejemu osnutka;

6. javna razgrnitev na sedežu Občine Brežice in v KS
Mrzlava vas – 30 dni;

7. javna obravnava se izvede na sedežu KS Mrzlava
vas – v času trajanja javne razgrnitve;

8. občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
osnutka SDOPP Občine Brežice;

9. priprava osnutka in pripomb na osnutek SDOPP za
sprejem na Občinskemu svetu – 14 dni po zaključku javne
razgrnitve;

10. občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Brežice stališča do pripomb in predlogov podanih v
času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;

11. po sprejetju stališč do pripomb na občinskemu
svetu se izdela usklajeni osnutek SDOPP oziroma dopolni-
tve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se
nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter se ga posre-
duje v soglasja subjektom iz 5. člena tega programa pripra-
ve – 30 dni;

12. pridobivanje soglasij subjektov iz 5. člena tega
programa priprave – 30 dni;

13. po prejetju soglasij župan osnutek SDOPP pošlje
na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS;

14. Vlada RS sprejme sklep o usklajenosti sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
republiškega prostorskega plana;

15. župan posreduje usklajeni predlog SDOPP s skle-
pom Vlade RS občinskemu svetu v sprejem;

16. objava v Uradnem listu RS.

VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP
V LETU 2001

Za pripravo navedenih sprememb in dopolnitev občin-
skih planskih aktov, za pripravo strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške po-
trebna sredstva zagotovi investitor.

VII. ZAČETEK VELJAVNOSTI

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 352-659/01
Brežice, dne 27. marca 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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1549. Sklep o preračunu cene storitev za programe v
vrtcih Občine Brežice

Občinski svet občine Brežice je na 32. seji dne 25. 3.
2002 na podlagi 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99 in 86/99) sprejel

S K L E P
o preračunu cene storitev za programe v vrtcih

Občine Brežice

1
Potrdijo se naslednje cene storitev programov v vrtcih

Občine Brežice:

Vrtec Mavrica Brežice: SIT
Vzgojno-varstvena družina 77.415
Celodnevni 1–3 let 85.212
Poldnevni 1–3 let 63.909
Celodnevni 3–7 let 71.659
Poldnevni 3–7 let 53.744
Pol dnevni brez kosila 46.578
Razvojni oddelek 198.484
Vrtec pri OŠ Artiče:
Celodnevni 1–3 let 61.881
Poldnevni 1–3 let 46.411
Celodnevni 3–7 let 57.406
Poldnevni 3–7 let 43.054
Vrtec pri OŠ Bizeljsko:
Celodnevni 3–7 let 57.446
Poldnevni 3–7 let 43.084
Poldnevni brez kosila 37.340
Vrtec pri OŠ Cerklje ob Krki:
Celodnevni 1–3 let 75.968
Poldnevni 1–3 let 56.976
Celodnevni 3–7 let 68.711
Poldnevni 3–7 let 51.533
Poldnevni brez kosila 44.662
Vrtec pri OŠ Dobova:
Celodnevni 1–3 let 95.871
Celodnevni 3–7 let 78.685
Poldnevni 3–7 let 59.014
Poldnevni brez kosila 51.146
Krajši 35.408
Vrtec pri OŠ Globoko:
Celodnevni 3–7 let 63.197
Poldnevni 3–7 let 47.398
Vrtec pri OŠ Pišece:
Celodnevni 3–7 let 80.509
Poldnevni 3–7 let 60.382
Poldnevni brez kosila 52.331
Krajši 36.229
Vrtec pri OŠ Velika Dolina:
Celodnevni 3–7 let 94.698

2
Za starše, ki imajo otroke v vrtcih na območju s pose-

bnimi razvojnimi potrebami in so izračunane ekonomske
cene višje kot v Vrtcu Mavrica Brežice, se določi cena, ki
velja za starše otrok, vključenih v vrtec Brežice.

3
Ta sklep začne veljati 1. 4. 2002 dalje.

Št. 602-823/01
Brežice, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

1550. Pravilnik o kriterijih, merilih in postopkih za
sofinanciranje programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Brežice

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 70/00) in 7. ter 16.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je
Občinski svet občine Brežice na 31. seji dne 25. 2. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o kriterijih, merilih in postopkih za sofinanciranje

programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Brežice

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Občina Brežice s tem pravilnikom določa kriterije,

merila in pogoje za vrednotenje programov, namenjenih za
preventivne projekte in programe humanitarnih organizacij
in društev s področja socialnega varstva in zdravstvenega
varstva, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brežice in
katerih dejavnosti niso zajete v programih redne – obvezne
dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih
virov.

2. člen
Izvajalci po tem pravilniku so javni zavodi, prostovoljne

in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa,
– so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva

ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v

socialnem varstvu,
– program izvajajo v Občini Brežice, za občane Občine

Brežice,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrov-

ske pogoje za izvedbo programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so

razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež la-
stnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev upora-
bnikov in delež sredstev iz drugih virov.

II. POSTOPEK

3. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v pro-

računu Občine Brežice.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki

se objavi v javnih glasilih in se izvede v mesecu januarju za
tekoče leto.



Uradni list Republike Slovenije Št. 33 / 12. 4. 2002 / Stran 3189

4. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku,
– orientacijska vrednost sredstev razpisa,
– navedbo programov, ki so predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– datum odpiranja ponudb,
– način dostave predlogov.
Izvajalci se prijavijo na obrazcu, ki je sestavni del tega

pravilnika in ga lahko dvignejo na naslovu naročnika.
Vse nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene.

5. člen
Pregled, ocenitev in izbor programov pripravi petčlan-

ska komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev, ki jo s
sklepom imenuje župan.

Komisija se pri pripravi predlogov razdelitve sredstev
ravna po kriterijih in merilih, ki jih določa ta pravilnik.

O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi
sredstev odloči s sklepom, na podlagi predloga komisije,
Oddelek za družbene dejavnosti občine Brežice.

6. člen
Na sklep Oddelka za družbene dejavnosti občine Bre-

žice je možna pritožba v roku 15 dni od prejema sklepa pri
županu Občine Brežice. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe
izda župan, je dokončen.

7. člen
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanci-

ranju programa oziroma projekta. Pogodba določa izbran
projekt oziroma program, višino odobrenih sredstev, roke za
zagotovitev finančnih sredstev ter način nadzora nad na-
mensko porabo sredstev.

8. člen
Izvajalci programov oziroma projektov predložijo vme-

sno oziroma končno poročilo o izvedbi prevzetih programov
in namenski porabi dodeljenih sredstev.

Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s
pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi
zakonsko predpisanimi obrestmi.

III. KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV, MERILA ZA
DODELITEV SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA

9. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanci-

ranje upošteva naslednja merila in kriterije:
I. kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s

predmetom razpisa,
– uporabniki programa so jasno opredeljeni,
– cilji programa izhajajo iz potreb uporabnikov in lokal-

ne skupnosti,
– metode dela v programu zagotavljajo doseganje ci-

ljev,
– število ur vključenosti posameznika v program v dolo-

čenem časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev pro-
grama,

– program ima ustrezno kadrovsko zasedbo;
II. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu:

– uporabniki se aktivno vključujejo v načrtovanje in iz-
vajanje programa,

– izvajalci programa so tudi prostovoljci,
– program temelji na principu samopomoči in samoor-

ganizaciji uporabnikov;
III. finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihod-

kov in odhodkov, razviden je namen odhodkov, ki so skladni
z načrtovanimi dejavnostmi,

– stroški programa se gibljejo v okvirih istovrstnih pro-
gramov.

10. člen
Programi se ocenjujejo v skladu s kriteriji in ob upošte-

vanju specifičnosti programov. Programi za posamezni krite-
rij prejmejo 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave so izključeni
programi, ki za enega ali več kriterijev iz prve točke tega
člena prejmejo 0 točk in tisti programi, ki za kriterij iz prve
alinee 3. točke tega člena prejmejo 0 točk ter tisti programi,
ki od 11 možnih točk ne zberejo vsaj 7 točk.

IV. KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati v letu
2002.

Št. 551-2/02
Brežice, dne 25. februarja 2002.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CELJE

1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN
stanovanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00 in 108/01) na seji dne 28. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska

cona XII in XIII – del Sp. Hudinja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeroč-
nega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 ter
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) se
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sprejmejo Spremembe in dopolnitve ZN Stanovanjska cona
XII in XIII – del Sp. Hudinja, UVC št. 9/70, Uradni list SRS,
št. 8/78, 35/82, 19/85, Uradni list RS, št. 63/93, 70/95,
87/97)), ki ga je pod št. proj. 588/01 izdelal Razvojni cen-
ter Planiranje d.o.o, Celje.

2. člen
Načrt Spremembe in dopolnitve ZN vsebuje: tekstual-

ni del, soglasja in grafične priloge. Načrt je sestavni del
odloka.

3. člen
1. člen odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone

XII in XIII – del Spodnja Hudinja (Uradni list SRS, št. 35/82)
se spremeni tako, da se na koncu doda nov odstavek:

»Območje obravnave je prostor v mejah:
na severu:  po južnem robu 500/24 
na vzhodu:  po zahodnem robu 886/1 
na jugu:  po severnem robu parcele ceste 886/1 
na zahodu:  po vzhodnem robu pločnika Opekarniške

ceste 
Območje obravnave meri 4,085 ha.«
Za 1. členom odloka se dodajo novi členi.

»1.a člen

II. FUNKCIJA OBMOČJA

Območje obravnave je po funkciji namenjeno trgovsko
poslovnim, servisnim dejavnostim, izgradnji trga, vrtca, špor-
tne dvorane, oratorija, cerkve in župnišča.

1.b člen

III. URBANISTIČNA ZASNOVA

Območje obravnave obsega več funkcionalno zaklju-
čenih območij:

– Območje Župnijskega in pastoralnega središča,
– Območje obstoječe trgovine Merkator,
– Območje prodajno servisni center Selmar d.o.o.,
– Območje prodajno servisni center Avto Škorjanec

d.o.o.
Območja so medsebojno povezana s sistemom komu-

nikacij in oblikujejo smiselno urbano celoto. Površine, ki so
namenjene javnosti, to so pešpoti in ceste, so predvidene v
enotni ureditvi. Vezni element predstavljajo drevoredi ob
javnih komunikacijah. Za izgradnjo objektov je določena
gradbena meja v okviru katere je možno skladno s toleran-
cami upoštevati manjše zamike objektov. Višinske kote ob-
jektov bodo določene s projektno dokumentacijo.

Območje župnijskega in pastoralnega središča
Zasnova ureditve župnijsko pastoralnega središča je

rezultat prvega nagrajenega projekta javnega anonimnega
natečaja, arhitekta, dr. prof. Jožeta Marinka. Izgrajeni bodo:
cerkev s ca. 350 sedeži in kapelo, prostostoječ zvonik z
višino 40 metrov (± 5 metrov), župnišče, oratorij, vrtec,
večnamenska športna dvorana, športna igrišča in javni trg.
Vsi objekti so pritlični z eno etažo, možna je nadgradnja
druge etaže. i, salezijanski dom in dvorana oratorija sta
delno podkletena, podkletitev bo izvedena skladno s pogoji
soglasij.

Na vzhodnem delu parcele stoji zaščiten hrast, gradnjo
v njegovi bližini je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda
RS za varstvo narave. Pešpot v smeri sever jug ostane javna
pešpot.

Okoli objektov župnijskega in pastoralnega središča
bo izgrajena ograja, potek ograje je razviden iz urbanistično
arhitektonske situacije.

Območje prodajno servisni center Selmar d.o.o
Južno od obstoječega avtosalona je predvidena grad-

nja poslovno prodajnega servisnega centra. Objekt je za-
snovan tako, da v polkrogu zaključuje vogal križišča. Višin-
sko je gabarit objekta lahko za eno etažo (3 metre) višji od
obstoječega objekta. Arhitekturno oblikovanje mora biti us-
klajeno z arhitekturo obstoječega objekta. Med objektoma
Selmar in Škorjanec je predvidena pešpot.

Nad nizom parkingov na parceli št. 877/02 je možna
postavitev nadstrešnice, vendar tako, da bodo drevesa na
parkingu ostala ohranjena.

Poslovno prodajnemu servisnemu centru je določeno
funkcionalno zemljišče.

Območje prodajno servisni center Avto Škorjanec d.o.o
V območju funkcionalnega zemljišča Avto Škorjanec

d.o.o. je možna novogradnja v okviru označene gradbene
meja z gabaritom pritličje, etaža in na videz ravno streho.

Arhitektura objekta ali objektov mora biti usklajena z
arhitekturo novejših objektov, ki so nastali na vseh straneh
križišča.

Obstoječe drevo je zavarovano kot naravna dediščina,
gradnjo v njegovi bližini je potrebno izvajati v skladu s pogoji
Zavoda RS za varstvo narave.

1.c člen

IV. CESTNA, VODNOGOSPODARSKA, KOMUNALNA,
ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA

Cestno omrežje
V obravnavanem območju ni predvidena izgradnja jav-

nega cestnega omrežja. Vsi priključki za dostope in napaja-
nje so predvideni iz obstoječih priključkov: eden z Podjavor-
škove ceste, ki napaja večje novo parkirišče in večino ob-
jektov župnijskega in pastoralnega središča in drugo, obsto-
ječe z Opekarniške ceste, kjer bo dovoz do predvidenega
vrtca. Priključek na Podjavorškovo cesto je mora imeti talno
in vertikalno prometno signalizacijo.

Parkirne površine
Parkirne površine so urejene v sklopu funkcionalnih

zemljišč posameznih območij. Ker je vsebina obravnavane-
ga območja (območje Merkator, območje Župnijskega in
pastoralnega središča) namenjena obstoječi stanovanjski
soseski, je računano, da bo del obiskovalcev prihajal tudi
peš. V primeru večjega števila obiskovalcev bo možno parki-
ranje tudi na športnih površinah. V sklopu parkirnih površin
in ob vhodih bodo površine namenjene parkiranju motorjev
in koles.

Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Območje obravnave je komunalno urejeno območje.

Vsi priključki bodo možni na obstoječe, oziroma dodatno
izgrajeno omrežje skladno s pogoji upravljavcev.

Na severni strani župnijskega in pastoralnega je potre-
bna prestavitev toplovoda. Za vse prestavitve komunalnih in
energetskih vodov, kakor tudi za nove in priključne vode je
potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD, PZI in pri
tem upoštevati zahteve in pogoje posameznih upravljavcev.

Pri načrtovanju in izgradnji vodov komunalne infrastruk-
ture je le-te potrebno voditi izven območja zelenic ali v
zelenicah, vendar izven območja lokacije kjer so predvidena
drevesa.
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1.č člen

V. VARSTVO OKOLJA

Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred

hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno)
trgovsko poslovno in stanovanjsko območje. Zvonjenje v
cerkvenem zvoniku mora biti usklajeno z uredbo.

Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

nočna raven Ln dnevna raven Ld

mejne ravni (dBA)  50  60
kritične ravni (dBA)  59  69
mejne ravni
za vire hrupa (dBA)  48  58

Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod

fekalnih in meteornih voda.
Odpadki, zbiranje in odvoz
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z

določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi od-
padki Mestne občine Celje.

1.d člen

VI. POŽARNA VARNOST

Varen umik je možen na funkcionalne površine objek-
tov.

Promet in delovne površine za intervencijska vozila so
po obstoječi lokalni cesti in na manipulativnih in parkirnih
površinah objekta.

Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-
ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je
potrebno pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omre-
žje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projekti-
ranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širje-
njem požara.

1.e člen

VII. TOLERANCE

Tolerance omogočajo:
– spremembe tlorisne zasnove objektov v okviru grad-

benih mej,
– zasnovo cerkve, katere arhitektura bo določena s

ponovnim natečajnim preverjanjem, v okviru gradbene meje,
– v soglasju z upravljavci so možne spremembe tras

vodov komunalne infrastrukture, če bodo rešitve v idejnem
projektu racionalnejše.«

VIII. KONČNI DOLOČBI

4. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri

Mestni občini Celje.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-298/98-8
Celje, dne 28. marca 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

1552. Program priprave lokacijskega načrta za pešpot
s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do
Šmartinskega jezera

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
lokacijskega načrta za pešpot s kolesarsko
stezo od cerkve Sv. Duha do Šmartinskega

jezera

A) SPLOŠNE DOLOČBE

I
S tem programom priprave se podrobneje določi po-

stopek priprave in sprejetja odloka o lokacijskem načrtu za
pešpot in kolesarsko stezo do Šmartinskega jezera, način
pridobitve rešitve, subjekti, ki bodo sodelovali pri pripravi
lokacijskega načrta ter terminski plana priprave in sprejema
odloka o lokacijskem načrtu.

II
Vsebina lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) mora

biti izdelana skladno z določili 28., 29. in 32. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilom o
posebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 55. in 56. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter zako-
na o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in iz njega izhajajoči-
mi pravilniki.

Vsebina LN se prostorsko nanaša na ureditev obstoje-
če povezave mesta s Šmartinskim jezerom. S prostorskim
planom občine Celje (odloki objavljeni v Uradnem listu SRS,
št. 40/86, 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94,
25/98, 86/01) je ta povezava v tekstualnem delu tudi opre-
deljena.

III
a) Investitor lokacijskega načrta je Mestna občina Celje
b) Nosilec strokovnih aktivnosti bo izbran po predlože-

nih ponudbah oziroma z oddajo javnega naročila



Stran 3192 / Št. 33 / 12. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja LN
se določi:

– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba
(ZPI Celje),

– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodar-
stvo MOC.

Naloge nosilca izdelave LN so:
– izdelava tekstualnega dela in grafičnega dela LN v

skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnu-
tek, predlog):

– odlok o LN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti,

– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh
postopkih sprejemanja in

– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje LN.

B) STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE
AKTIVNOSTI

IV
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine

Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01)

– predmetne prostorsko izvedbene akte,
– strokovne podlage za pešpot od cerkve sv. Duha do

Šmartinskega jezera (RC Planiranje d.o.o., Celje. Številka
445/2001).

C) SOGLASJEDAJALCI

V
V postopku LN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja

pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave LN pridobi pogoje soglasjedajalcev na

osnovi izdelanega osnutka oziroma strokovnih razgovorov z
upravljavci posameznih področij .

Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja
na usklajeni predlog LN.

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri LN, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS

okolje, Območna pisarna Celje,
– VOC Celje d.d.,vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, d.d.,
– ELES d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Geoplin d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod–kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Ceste kanalizacija Celje,d.d.,
– Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

Celje,
– Zavod za varstvo naravne dediščine Slovenije, OE

Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Celje,
– MOC,

D) TERMINSKI PLAN

VI
– Mestna občina Celje izbere v skladu z navodili za

oddajo naročil male vrednosti izvajalca LN (Uradni list RS,
št. 44/01) do 30. 4. 2002.

– S pripravo osnutka prične izbrani nosilec izdelave
sprememb in dopolnitev ZN takoj po podpisu pogodbe.

– Nosilec izdelave bo pripravil osnutek lokacijskega
načrta za pešpot in kolesarsko stezo do Šmartinskega jeze-
ra do 31. 7. 2002,

– Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutka.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Celje in Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini in Krajev-
ne skupnosti Ostrožno v 30 dneh po dnevu objave sklepa o
javni razgrnitvi iz prejšnje alinee. V času javne razgrnitve se
izvede javna razprava. Občani, organi in organizacije ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN.

– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokov-
nega mnenja nosilca izdelave LN in občinske strokovne
službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter
sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalno gospo-
darstvo, ki predhodno obravnava pripombe in predloge v
roku 30 dni po preteku javne razgrnitve

– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obrav-
navi.

– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za
pripravo usklajenega predloga LN oziroma dopolnitev in po-
pravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene
pripombe in predlogi.

– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predho-
dni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne
zadeve LN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava
ter sprejme v enofaznem postopku.

E) KONČNI DOLOČBI

VII
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zago-

tovi MOC v okviru proračuna za leto 2002 – postavka:
urbanistična dokumentacija.

VIII
Ta program priprave LN začne veljati takoj, ko ga sprej-

me župan Mestne občine Celje.

Št. 35005-18/2000-8
Celje, dne 2. aprila 2002.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.
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CERKNO

1553. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2002

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 61. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, v
zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97), 21. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85) in na pod-
lagi 14. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št.
48/95) na 24. seji z dne 28. 11. 2001 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

I
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa odlok o
nadomestilu stavbnega zemljišča, v letu 2002 znaša za na-
selje Cerkno: 0,0617

II
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja

s prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem
listu RS.

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 118/00).

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 420-01/01
Cerkno, dne 28. novembra 2001.

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

ČRENŠOVCI

1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2001

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94), 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski
svet občine Črenšovci na 29. seji dne 26. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Črenšovci za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Čren-

šovci za leto 2001, ki obsega:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupne prihodke za zagotovljeno porabo
v višini 318,888.000
– skupne prihodke za druge namene in RO 19,135.000
– prihodki od financiranja 4,646.000
– prihodki od premoženja 1,326.000
– transferi iz drugih javno-finančnih institucij 197,469.000
skupaj vsi prihodki 541,464.000

2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za
leto 2001, ki obsega:

– skupne tekoče odhodke v višini 230,212.000
ki se delijo na:
– plače, prispevke in drugi osebni prejemki 16,862.000
– materialni stroški 15,463.000
– tekoči transferi javnim zavodom in
ustanovam 110,629.000
– drugi transferi 36,702.000
– režijski obrat 11,691.000
– subvencije in transferi v gospodarstvo 38,232.000
– drugi odhodki 633.000
– investicijske odhodke v višini 344,282.000
ki se delijo na:
– investicijske odhodke 24,954.000
– sredstva za investicije na področju
gospodarske infrastrukture 319,328.000
– investicijske transferi v višini 19,532.000
ki se delijo na:
– investicijske transfere javnim zavodom in
ustanovam 19,532.000
– rezerve 2,925.000
skupaj vsi odhodki 596,951.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb –
C) Račun financiranja –

3. člen
Izločena denarna sredstva stalne proračunske rezerve

se prenesejo v naslednje proračunsko leto 2002.

4. člen
Proračunski primanjkljaj v višini 55,487.000 SIT se

pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2000.

Št. 186/29-02
Črenšovci, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

1555. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Črenšovci

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 35/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/94) in 16. člena statuta Obči-
ne Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01)
je Občinski svet občine Črenšovci na 29. seji dne 26. 3.
2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Črenšovci

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 15/98 in 37/98) se
spremeni tretja alinea 10. člena tako, da glasi:

»– novogradnja, prizidava in nadzidava vseh vrst ob-
jektov«.

2. člen
V tretjem odstavku 22. člena se črta besedilo:
»Odmik ne sme biti manjši kot znaša maksimalna višina

sosednjih objektov. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem
soglaša sosed mejaš«.

3. člen
Črta se šesta alinea 22. člena.

4. člen
Spremeni se deseti odstavek 27. člena tako, da glasi:
»Odstopanja v obliki, naklonu in obdelavi strehe«.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 190/29-02
Črenšovci, dne 26. marca 2002.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

DIVAČA

1556. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01) in 16. člena
statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občin-
ski svet občine Divača na 30. redni seji dne 28. 3. 2002
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Divača

za leto 2002

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Divača se ureja način

izvrševanja proračuna Občine Divača za leto 2002 (v nada-
ljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem.

Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje na-
log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina
Divača.

2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Proračun občine za leto 2002 se določa v naslednjih
zneskih:

(Zneski so v 000 SIT)
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 382.043
II. Skupaj odhodki 486.135
III. Proračunski primanjkljaj –104.092
B) Račun finančnih terjatev in naložb
V. Prejeta vračila danih posojil

in prodanih kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje

Kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.) –
C) Račun financiranja
VII. Skupni primanjkljaj ((I.+IV.) – (II.+V)) –104.092
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 1.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) –1.000
XI. Zmanjšanje sredstev

na računih (VII.+X.) –105.092

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 105.092 tisoč SIT.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, je sestavni del proračuna občine in je kot priloga
priložen proračunu občine.

3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del pred-

videnih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razpo-
redi. Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč SIT.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini 1.000

v tisoč SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč
ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa do konca meseca decembra. O upo-
rabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine 1.000
v tisoč SIT odloča župan na predlog občinske uprave, nad
tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O
uporabi sredstev rezerve obvešča župan pisno občinski svet.

5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja

ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnos-
tjo so prihodek občinskega proračuna.

6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike
v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega
sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost
uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinske-
ga proračuna.
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7. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so

razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži upo-
rabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med le-
tom niso doseženi v predvideni višini.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor pro-
računa med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrše-
vanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan
predlagati rebalans proračuna.

8. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le

za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzema-
ti na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presega-
le sredstva odobrena s proračunom.

9. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sred-

stev na računih z namenom ohranitve njihove realne vredno-
sti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

10. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje ob-
veznost za plačilo.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine

Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska
uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvr-
ševanje proračuna in o tem obveščati župana.

12. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru

sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za
posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog,
za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah
obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.

13. člen
Kolikor občina prejme namenska sredstva za dolo-

čen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za
ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani
odhodkov.

14. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opre-

me, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu
z veljavno zakonodajo o javnih naročilih.

15. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v

občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.

16. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi

odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Obči-
ni Divača v letu 2002, so sestavni del proračuna za leto
2002.

17. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu

2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.

18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem
financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002 (Urad-
ni list RS, št. 102/01) in odlok o proračunu Občine Divača
za leto 2001 (Uradni list RS, št. 40/01).

Št. 30/01
Divača, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

KOBARID

1557. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2002

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98) zakona o javnih financah Uradni list RS,
št. 79/99 in 9.,10.,18., in 35. člena statuta Občine Koba-
rid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet
občine Kobarid na 36. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2002

1. člen
S proračunom Občine Kobarid za leto 2002 (v nadalj-

njem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.

2. člen
Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2002 se

določa v naslednjih zneskih v SIT.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skup. podskup.
Konto, podkon. Naziv konta Predlog proračuna 2002

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 1.236467.735
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 368.825.475

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706) 251.813.150

700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK 197.461.010
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 18.136.500
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

STORITVE 36.215.640
71 NEDAVČNI PRIHODKI

(710+711+712+713+714) 117.012.325
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN

DOHODKI OD PREMOŽENJA 113.546.595
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.372.640
712 DENARNE KAZNI 93.090

DENARNE KAZNI 93.090
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 48.000.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB 48.000.000
73 PREJETE DONACIJE (730 + 731) 5.000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 814.642.260
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Skup. podskup.

Konto, podkon. Naziv konta Predlog proračuna 2002

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1.281.183.437

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409) 208.653.744

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM 61.277.685

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST 7.454.109

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 133.021.950
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.200.000
409 REZERVE 2.700.000
41 TEKOČI TRANSFERI

(410+411+412+413+414) 212.325.851
410 SUBVENCIJE 3.100.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN

GOSPODINJSTVOM 67.444.310
412 TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 31.236.407
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 110.495.134
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 581.966.842
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

SREDSTEV 581.966.842
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 278.237.000
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 278.237.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 - PRIMANJKLJAJ (I.-II.) - 44.715.702

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJE KAP.D. (750+751+752) 3.663.680

V. DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL.
DELEŽEV (440+441+442) 1.520.000
SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.) 2.143.680
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. + IV.) - (II. + V.) - 42.522.022

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 48.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (551) 6.400.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)

SREDSTEVNA
RAČUNIH (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) - 422.022

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 42.100.000
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

KONEC PRETEKLEGA LETA 435.342
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

KONEC LETA 13.320

Splošni del občinskega proračuna - odhodki po eko-
nomski klasifikaciji in poseben del proračuna - prihodki in
odhodki ter razvojni programi (dvoletni program investicij),
načrt delovnih mest in plan nabave osnovnih sredstev upra-
ve so sestavni del proračuna.

3. člen
O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za pri-

mere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek namenjen
za posamezno nesrečo predstavlja več kot 50 % porabe
vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča
občinski svet.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodelju-

jejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem bese-
dilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akonta-
cije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

5. člen
Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega pro-

računa le za namene, za katere so jim bila dana (namenska
poraba).

Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabni-
ku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren pred-
stojnik in vodja računovodstva pri porabniku.

6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje,

obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračun-
skega porabnika, se mu na osnovi sklepa občinskega sveta
sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na
podlagi programa. Spremenjena višina sredstev se upošte-
va pri sprejetju rebalansa za tekoče proračunsko leto.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in pro-
računa.

Sredstva, potrebna za odpravo posledic potresa, se v
letu 2002 obravnavajo prednostno in se ne glede na spre-
jet proračun na osnovi sklepa občinskega sveta prerazpo-
redijo.

7. člen
Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sred-

stev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne
smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.

Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je obči-
na, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.

Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in za-
vodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet,
vendar le do 5 % primerne porabe tekočega leta.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odred-

bodajalca sta župan in direktor občinske uprave.

9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju

nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva. O njeni porabi odločajo župan, Odbor za gospo-
darstvo, Odbor za negospodarstvo in Odbor za turizem,
vendar le do višine 100.000 SIT za posamezno vlogo.

O dodeljevanju sredstev višjih od 100.000 SIT odloča
občinski svet.

10. člen
Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Ko-

barid predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske obra-

čune v roku 20 dni po oddaji obračunov Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje,

– program dela ter osnutek finančnega načrta za na-
slednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.

Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane po-
datke v skladu s programom.
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11. člen
Občina Kobarid se zadolžuje v skladu z 10. in 17.

členom zakona o financiranju občin ter 2., 4., 5., 6., 7. in
8. členom Sprememb in dopolnitev ZFO. Župan je poobla-
ščen za podpis pogodb.

12. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje

potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom skla-
dno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne
plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi ohrani-
tve njihove realne vrednosti.

Župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje
proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka
novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodar-
skih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki prora-
čuna.

13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v

letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep župana.

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

Št. 40302-1/01
Kobarid, dne 20. marca 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1558. Odlok o spremembi odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl.
US RS, št. U-I-13/94-95,45/94 - odl. US RS št. U-I-
144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 26/95 -
odl. US RS), 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93) ter v zvezi z odredbo o začasni razglasitvi
reke Soče s pritoki za naravno znamenitost (Uradni list RS,
št. 45/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Koba-
rid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Koba-
rid na seji dne 20. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o rabi in varovanju

dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid

(Uradni list RS, št. 47/98)

1. člen
V odloku o spremembi odloka o rabi in varovanju do-

stopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju
Občine Kobarid se v 4. členu prvega odstavku doda: Plovba
in izvajanje plovbe sta dovoljeni od 15. marca do 31. okto-
bra, v času od 9. do 18. ure.

2. člen
V drugem odstavku 7. člena se za 3. točko doda 4.

točka, ki se glasi:
4. čas uporabe.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se prva alinea popravi tako,

da se glasi:
– dnevno 30 točk.

4. člen
V drugem odstavku 8. člena se tretja alinea popravi

tako, da se glasi:
– mesečno 15 točk.

5. člen
V drugem odstavku 8. člena se četrta alinea briše.

6. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se doda tretji odstavek,

ki se glasi:
Za uporabo dostopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko

prevažajo manj kot štiri osebe in več kot eno osebo, znašajo
povračila po plovilu:

– dnevno 5 točk,
– letno 120 točk.

7. člen
V peti alinei drugega odstavka 13. člena se spremeni

čas trajanja športne plovbe in sicer se popravi tako, da se
glasi:

– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporab-
ljajo dostopna mesta v času od 31. oktobra do 15. marca.

8. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-2/97
Kobarid, dne 20. marca 2002.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

1559. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda
sotočje Kobarid – Tolmin

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 20. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 3. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Občine
Kobarid (Uradni list 8/00) in 17. člena statuta Občine Tol-
min (UG 2/99) sta Občinski svet občine Kobarid na seji dne
20. 3. 2002 in Občinski svet občine Tolmin na seji dne
19. 3. 2002 sprejela

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda

sotočje Kobarid – Tolmin
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1. člen
V odloku o ustanovitvi zavoda sotočje Kobarid - Tolmin

(Uradni list RS, št. 6/02) se tretji odstavek 2. člena spreme-
ni in se glasi:

Skrajšano ime zavoda je LTO Sotočje.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Primorskih novicah in Uradnem listu RS.

Župan
Občine Kobarid

Pavel Gregorčič, inž. l. r.

Župan
Občine Tolmin

Julijan Šorli l. r.

KRANJ

1560. Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je svet Mestne
občine Kranj na 32. seji dne 10. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

I
Javno se razgrne:
Osnutek odloka o prostorskih sestavinah dolgoročne-

ga in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj.

II
Osnutek odloka se javno razgrne v avli Mestne občine

Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ter na sedežih krajevnih sku-
pnosti: Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče,
Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Huje, Jošt, Kokrica, Mavči-
če, Orehek-Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Pre-
doslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni
stolp, Zlato polje in Žabnica.

Javna razgrnitev traja od 16. 4. 2002 do 15. 5. 2002.

III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va, in sicer:
– v sredo, dne 24. aprila 2002 ob 18. uri v Domu

krajanov na Kokrici,
– v ponedeljek, dne 6. maja 2002 ob 18. uri v Gasil-

skem domu Bitnje,
– v sredo, dne 8. maja 2002 ob16. uri v prostorih

Mestne občine Kranj, v sobi št. 15,
– v torek, dne 14. maja 2002 ob 18. uri v Gasilskem

domu Britof.

IV
Pisne pripombe k osnutku lahko vpišete v knjigo pri-

pomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za
okolje in prostor Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,

Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslo-
vom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Št. 35003-0006/2002-331/48/02
Kranj, dne 11. aprila 2002.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

LJUTOMER

1561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljutomer za leto 2001

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/00) ter 14. in
99. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99
in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 25.
3. 2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer

za leto 2001

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer

za leto 2001, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi
krajevnih skupnosti v Občini Ljutomer, in sicer: Cven, Ceza-
njevci, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Ra-
doslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, Stano-
vanjskega sklada občine Ljutomer in Razvojnega sklada ob-
čine Ljutomer.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev raču-

na finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po
zaključnem računu znašajo:

1. Občinski proračun
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:

I. Skupaj prihodki 1.436,286.860,50 SIT
II. Skupaj odhodki 1.370,225.725,08 SIT
III. Proračunski presežek (I.-II.) 66,061.135,42 SIT

C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga 7,741.848,20 SIT
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –7,741.848,20 SIT
X. Povečanje denarnih sredstev

na računih (III.+VI.-IX.) 58,319.287,22 SIT

2. Krajevne skupnosti
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:

I. Skupaj prihodki 125,572.415,32 SIT
II. Skupaj odhodki 120,614.803,00 SIT
III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.) 4,957.612,32 SIT

C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
X. Povečanje denarnih sredstev

na računih (III.+VI.-IX.) 4,957.612,32 SIT
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3. Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:

I. Skupaj prihodki 47,309.656,08 SIT
II. Skupaj odhodki 20,362.530,66 SIT
III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.) 26,947.125,42 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in 3,212.190,07 SIT

prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 8,469.764,98 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) -5,257.574,91 SIT
C) Račun financiranja:

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga 3,990.138,72 SIT
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) -3,990.138,72 SIT
X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih
sredstev na računih (III.+VI.-IX.) 17.699.411,79 SIT

4. Sklad za razvoj Občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:

I. Skupaj prihodki 3,899.242,93 SIT
II. Skupaj odhodki 13,715.132,96 SIT
III. Presežek ali primanjkljaj (I.-II.) -9,815.890,03 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 6,004.183,53 SIT
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 6,004.183,53 SIT
C) Račun financiranja:

IX. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) -25,000.000 SIT
X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih
sredstev na računih (III.+VI.-IX.) –28,811.706,50 SIT

3. člen
Denarna sredstva na računih, navedenih v 2. členu

tega odloka, se prenesejo v leto 2002 za namensko porabo
po virih ustvarjenih presežkov.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-7/2002-873
Ljutomer, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92,
29/95 in 44/97) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 22. in 34.g
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99 in 89/99),
3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
25/83, 36/83, 42/98, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list
RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96,

35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01),
25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 71/00 in 20/01), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl.
US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US,
63/95 – Obv.razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 - dopolnitev,
70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99-sklep US,
16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in
28/01) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na
34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Ljutomer

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami odloka se spre-

meni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 110/00, 68/01 in
109/01, v nadaljevanju: osnovni odlok).

2. člen
V 9. členu osnovnega odloka se v celoti črta besedilo

točke E).

3. člen
V celoti se črtata 13. in 14. člen odloka.

4. člen
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta besedilo

druge alinee in se na novo glasi:
»– oprosti občan, ki je prejemnik denarne pomoči kot

edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva«.
V prvem odstavku 17. člena odloka se črta besedilo

tretje alinee in se na novo glasi:
»– oprosti občan, ki je prejemnik denarnega dodatka

kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega var-
stva«.

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 18. člena odloka in se novo

glasi:
»Pisno zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila

nadomestila lahko zavezanec vloži najkasneje do 31. 3. za
tekoče leto.

Vlogi je potrebno priložiti:
– pogodbo o nakupu novozgrajenega stanovanja,
– odločbo o odmeri stroškov komunalnega urejanja

stavbnih zemljišč,
– pravnomočno odločbo Centra za socialno delo o

prejemanju denarne pomoči oziroma denarnega dodatka.«

6. člen
V 19. členu odloka se na koncu odstavka črta besedi-

lo: »… ter gospodarska poslopja za opravljanje kmetijske
dejavnosti.«

7. člen
Črta se zadnji odstavek 25. člena odloka.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 350-03-7/02-868
Ljutomer, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1563. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Občine Ljutomer

Na podlagi 3., 4., 5. in 8. člena zakona o javnih skladih
– ZJS (Uradni list RS, št. 22/00) in 14. člena statuta Obči-
ne Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01), je Občin-
ski svet občine Ljutomer na 34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada
Občine Ljutomer

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami odloka se spre-

meni in dopolni odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega
sklada Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 94/00), (v nada-
ljevanju: osnovni odlok).

2. člen
Spremeni se 7. člen odloka in se novo glasi:
»Ime sklada: Javni stanovanjski sklad občine Ljutomer.
Sedež sklada: Vrazova ulica 1, Ljutomer.
Ustanovitevlj: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljuto-

mer«.

3. člen
Spremeni se drugi odstavek 9. člena odloka in se novo

glasi:
»Sklad upravlja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, po-

slovnimi prostori in njihovimi pripadajočimi funkcionalnimi
zemljišči, ki so v lasti Občine Ljutomer, razen z občinsko
stavbo in Mestno hišo.«

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi.

Št. 360-01-5/02-857
Ljutomer, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1564. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 - Obv. razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97 - dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 –

odl. US, 74/98, 12/99 - sklep US, 16/99 - popr. sklepa
US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 - sklep US in 28/01)
ter 7., 14. in 86. člen statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer
na 34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem

dobru, ki je označeno s parc. št. 2792/2 vodotok v izmeri
828 m2 in je pripisano v seznamu II k.o. Ljutomer.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha

imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine
Ljutomer ter se vknjiži pri vlož. št. 1870 k.o. Ljutomer.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-05-5/02-859
Ljutomer, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – sklep, 16/99 – sklep US, 59/99
– odl. US, 70/00, 100/00 – sklep, 28/01 – odl. US) in na
podlagi 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99 in 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na
34. seji dne 25. 3. 2002 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter

članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni pravilnik o

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/99 in
110/00, v nadaljevanju: pravilnik).

2. člen
V 5. členu pravilnika se spremenita prva in tretja alinea,

tako da glasita:
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»– za nadomeščanje župana v primeru
odsotnosti ali zadržanosti 20% plače župana«.
»za pomoč županu pri izvrševanju
nalog 30% plače župana«.

3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se črta zadnji stavek.

4. člen
Spremeni se zadnji stavek tretjega odstavka 8. člena

tako, da glasi:
»Če se z občinskim funkcionarjem ne more skleniti

delovnega razmerja, se del plače za nepoklicno opravljanje
občinske funkcije izplačuje na podlagi mandatne pogodbe.«

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi mandatne pogodbe,
sklenjene za posamezni mandat.«

6. člen
Spremeni se zadnji odstavek 11. člena tako, da glasi:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora

se izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe, sklenjene za
posamezni mandat, v skladu z evidenco opravljenega dela,
ki jo vodi občinska uprava.«

7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 110-06-4/02
Ljutomer, dne 25. marca 2002.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

METLIKA

1566. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove
na pokopališču Sv. Rok v Metliki

Na podlagi 11., 12., in 18. člena statuta Občine Metli-
ka (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) ter 26. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Metlika (Ura-
dni list RS, št. 73/98) je Občinski svet občine Metlika na
25. redni seji sveta, dne 28. 3. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi višine najemnine za grobove

na pokopališču Sv. Rok v Metliki

1
Letna najemnina za grobove na pokopališču Sv. Rok v

Metliki znaša:

SIT
1. enojni grob 4.000
2. žarni grob 4.000
3. dvojni grob 5.500
4. grobnice 10.000

2
Cena za nakup novega groba znaša:

SIT
1. enojni grob 30.000
2. dvojni grob 45.000

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 403-58/00
Metlika, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

MISLINJA

1567. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Mislinja

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00
– prečiščeno besedilo, 115/00) izdajam

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občinske uprave občine Mislinja

I
Občinska uprava občine Mislinja uradno posluje z elek-

tronskim naslovom, katerega naslov je: obcina@mislinja.si.
Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno

pregleduje in sprejema pisarna Občinske uprave občine
Mislinja.

II
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 08407/00001/1999
Mislinja, dne 11. marca 2002.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.
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VLADA

1568. Uredba o spremembi uredbe o višini nadomestil
za opravljanje nalog Davčne uprave Republike
Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 35/98 -
odl. US, 48/98, 26/99, 54/99, 85/00, 100/00 - odl.US
in 79/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o višini nadomestil za
opravljanje nalog Davčne uprave Republike

Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

1. člen
V uredbi o višini nadomestil za opravljanje nalog Dav-

čne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne
skupnosti (Uradni list RS, št. 1/99, 54/99, 17/00, 6/01,
5/02 in 11/02 - odl.US) se v 2. členu tretja alinea prvega
odstavka spremeni tako, da se glasi:

“– za občine: 2 odstotka od odvedenih nadomestil za
uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevkov,”.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 389-03/2001-3
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

1569. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike

Na podlagi 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe
o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kon-
trole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije

pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne uporabnike

1. člen
S to uredbo se določi mehanizem za oblikovanje cen

proizvodov in storitev, ki so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
razvrščeni v podrazredu 40.3 – Oskrba s paro in toplo
vodo.

2. člen
Pravna oseba, ki opravlja storitve oskrbe s paro in toplo

vodo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), oblikuje ceno sto-
ritev na način, ki ga določa mehanizem za oblikovanje cen

distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja v prilogi te uredbe, ki je njen sestavni del.

3. člen
Izhodiščna cena (variabilni in fiksni del cene) je cena

brez DDV, oblikovana v skladu s predpisi in je veljala na dan
31. 12. 2001.

4. člen
Spremembo izhodiščne cene lahko odobri pristojni or-

gan lokalne skupnosti oziroma organ iz 35. člena energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) na zahte-
vek zavezanca. Zahtevek za spremembo izhodiščne cene
mora vsebovati podatke iz 5. člena te uredbe in elemente, ki
so navedeni v 2. in 3. točki priloge te uredbe.

Odobritev spremembe cen iz prejšnjega odstavka spo-
roči zavezanec Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) v roku 8 dni od odobritve spremembe
cen z vso dokumentacijo, ki je bila posredovana ob spre-
membi cen.

5. člen
Zahtevek za spremembo izhodiščne cene mora vsebo-

vati naslednje podatke:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

d) navedbo občin na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

e) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov brez
DDV in z DDV ter povprečno ceno brez DDV, ki se uporablja
na dan vložitve zahtevka, z odstotkom povečanja teh cen v
zadnjem in predzadnjem zaključenem poslovnem letu oziro-
ma do datuma vložitve zahtevka,

f) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov brez DDV in z DDV, novo povprečno ceno brez DDV, za
katero se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve
in procent povišanja povprečne cene,

g) pregled fakturirane realizacije z navedbo količine
prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posa-
meznih mesecih za zadnje in predzadnje zaključeno poslov-
no leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,

h) navedbo stroškov po vrstah energentov oziroma stro-
škov proizvodnje toplote na pragu proizvajalca za zadnje in
predzadnje zaključeno poslovno leto,

i) pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek za
zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto oziroma do
datuma vložitve zahtevka,

j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,

k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in
predzadnje zaključeno poslovno leto,

l) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziro-
ma organa iz 35. člena energetskega zakona.

Način izračuna nove povprečne cene je naveden v
10. točki priloge.

Podatke iz točk a), b), c) in d) upravičenec prilaga ob
prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spremembi teh
podatkov.
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6. člen
Zavezanec lahko uveljavi zvišanje cene in mora uvelja-

viti znižanje cene v primeru znižanja cen vhodnih energentov
na način, ki je opisan v prilogi od 5. do 9. točke, če ima
soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziroma orga-
na iz 35. člena energetskega zakona. V tem primeru mora
osem dni pred uveljavitvijo spremembe cen obvestiti mini-
strstvo o spremembi cen, ki jo uveljavlja skladno z mehani-
zmom.

Obvestilo mora vsebovati:
a) ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

b) ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev javne
službe,

c) pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,

d) navedbo občin na območju katerih se opravljajo
storitve navedenih dejavnosti,

e) trenutno priključno moč odjemalcev po vrsti uporabe
in dolžino omrežja,

f) letno strukturo energentov, potrebnih za proizvodnjo
toplote,

g) cenik po vrstah storitev in vrstah uporabnikov (brez
DDV in z DDV), ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in
odstotek povečanja teh cen za zadnje in predzadnje zaklju-
čeno poslovno leto oziroma do datuma vložitve zahtevka,

h) predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov brez DDV in z DDV,

i) izračun obstoječe in nove povprečne cene daljinske-
ga ogrevanja (brez DDV) v skladu z 10. točko priloge te
uredbe ter procent povišanja povprečne cene,

j) bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje
za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto,

k) prikaz po PIM (Poslovno izidnih mestih) za zadnje in
predzadnje zaključeno poslovno leto,

l) povprečno bruto plačo za mesec december 1999 in
zadnjo povprečno izplačano bruto plačo,

m) soglasje pristojnega organa lokalne skupnosti oziro-
ma organa iz 35. člena energetskega zakona.

Podatke iz točk a), b), c), d), e), f), j) in k) upravičenec
prilaga ob prvi prijavi cen v letu oziroma ob medletni spre-
membi teh podatkov.

7. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in prejšnjega člena te

uredbe zavezanec ni upravičen do spremembe izhodiščne
cene niti do povečanja cene po mehanizmu za oblikovanje,
če je povprečna cena daljinskega ogrevanja brez DDV za
obdobje 12 mesecev (od meseca januarja 2001 do vključ-
no meseca decembra 2001) presegala 11.432 SIT/MWh.

8. člen
Ne glede na določila iz prejšnjega člena te uredbe

lahko zavezanec na osnovi predhodnega soglasja pristojne-
ga organa lokalne skupnosti oziroma organa iz 35. člena
energetskega zakona pošlje na ministrstvo zahtevek za povi-
šanje izhodiščne cene ter cen po mehanizmu za oblikovanje
cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja. Ministrstvo pridobi mnenje pristojnega ministrs-
tva za energetiko in pripravi predlog Vladi Republike Sloveni-
je za določitev stopnje povišanja elementov cene.

Po pridobitvi sklepa Vlade Republike Slovenije o dolo-
čitvi nove višine izhodiščne cene lahko zavezanec oblikuje
ceno na način, kot je določen z mehanizmom za oblikovanje
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, ki je opredeljen
v tej uredbi.

9. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.

10. člen
Ta uredba začne veljati 21. 4. 2002 in velja

12 mesecev.

Št. 383-03/2001-2
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

PRILOGA

1. Cena za distribucijo pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja je praviloma sestavljena iz naslednjih
elementov:

– variabilnega dela, ki pokriva variabilne stroške proiz-
vodnje in distribucije daljinske toplote ter se uporabnikom
obračunava kot cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema v SIT/MWh in

– fiksnega dela, ki pokriva fiksne stroške, to je stroške
za obratovanje sistema ter se uporabnikom obračunava kot
cena za priključno moč v SIT/MW/leto.

2. Variabilni del cene praviloma zajema:
1) pri samostojnih proizvajalcih in proizvajalcih, ki so

istočasno tudi distributerji toplotne energije:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-

mog, les in drugo),
– stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav,
– stroške električne energije za pogon črpalk na pri-

marnem vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opre-
deljeni v tarifnem sistemu in ceniku posameznega podjetja,

– stroške vode in kemične priprave vode (KPV);
2) pri samostojnih distributerjih toplotne energije:
– stroške nabavljene toplotne energije,
– stroške električne energije za pogon črpalk na pri-

marnem vročevodnem omrežju oziroma stroške, ki so opre-
deljeni v tarifnem sistemu in ceniku posameznega podjetja,

– stroške vode in kemične priprave vode (KPV).
3. Fiksni del cene praviloma zajema vse ostale stroške

obratovanja sistema (tako pri proizvajalcih kot pri distributer-
jih daljinske toplote), in sicer:

– stroške materiala (brez stroškov energentov, nave-
denih v 2. točki te priloge),

– stroške storitev,
– stroške dela,
– stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– amortizacijo,
– popravke vrednosti terjatev,
– druge odhodke (stroške) poslovanja,
– odhodke financiranja.
Stroški materiala vključujejo pomožni material, odpis

drobnega inventarja, pisarniški material in strokovno literatu-
ro, popisne razlike pri materialu, revalorizacije stroškov po-
rabe materiala in drobnega inventarja ter druge stroške ma-
teriala.

Stroški storitev vključujejo storitve pri pridobivanju ener-
gije, stroške transportnih storitev, najemnine, povračila stro-
škov v zvezi z delom, stroške storitev plačilnega prometa in
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bančnih storitev, stroške intelektualnih storitev, zavarovalne
premije in stroške drugih storitev.

Stroški dela vključujejo izplačane plače po ustrezni
kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah, vse
pripadajoče prispevke in davke ter z zakonom določene
osebne prejemke (regres, prehrana, stroški za prevoz na
delo in drugo).

Tekoče in investicijsko vzdrževanje mora omogočati
normalno obratovanje sistema in njegovo uporabo do konca
predvidene življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo
stroške nabave vgradnih delov za stroje in naprave, nado-
mestne dele za opremo ter sredstva in material za vzdrževa-
nje osnovnih sredstev ter storitve v zvezi z vzdrževanjem
delovnih sredstev.

Amortizacija se praviloma obračunava po amortizacij-
skih stopnjah, ki jih priporoča Odbor za komunalno energe-
tiko Združenja za energetiko pri Gospodarski zbornici Slove-
nije.

Popravki vrednosti terjatev vključujejo odpise terjatev
do višine, ki ne presega 3% letne fakturirane realizacije.

Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za
varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso
odvisne od poslovnega izida.

Odhodki financiranja zajemajo vse odhodke, povezane
s financiranjem osnovne dejavnosti podjetja, če je dejavnost
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogre-
vanja osnovna dejavnost podjetja. Če dejavnost distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja pred-
stavlja samo del dejavnosti posameznega podjetja, so v
odhodkih financiranja lahko vključeni samo odhodki financi-
ranja, ki izhajajo iz dejavnosti distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja.

4. Poleg pokrivanja stroškov poslovanja, navedenih v
2. in 3. točki te priloge, naj bi cena za distribucijo pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja praviloma omo-
gočala tudi doseganje dobička, ki bi bil namenjen za nadalj-
nji razvoj podjetja. Letno stopnjo dobička opredeli lastnik
oziroma ustanovitelj v letnem planu podjetja.

5. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne
proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distributerji
toplotne energije se preračuna po naslednji formuli:

∑
=







×=
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i i

ii
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E
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VCVC

1 0

0

a1+a2+……+an=1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCp = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo ozi-

roma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost)

VC0p = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energi-
jo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na doda-
no vrednost)

ai = Ponder posamezne vrste energenta v strukturi
energentov za proizvodnjo toplote

Ei = Nova cena energenta v strukturi porabljenih ener-
gentov za proizvodnjo toplote

Eoi = Izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih
energentov za proizvodnjo toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema (VC0p) je cena toplotne energije, ki je bila
opredeljena za vsakega proizvajalca daljinske toplote kot

izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema (VCp) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih para-
metrov.

Izhodiščna cena energenta (Eoi) v strukturi energentov
za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki
jo je proizvajalec toplotne energije plačal v izhodiščnem
obdobju. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi stroški
na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse dajatve
(trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za
proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega ener-
genta, ki jo proizvajalec toplotne energije plača v spremlja-
nem mesecu. V ceni energenta morajo biti vključeni vsi
stroški na pariteti Fco proizvajalec daljinske toplote in vse
dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Ponderji (ai) predstavljajo delež posameznega ener-
genta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota
vseh ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100% ozi-
roma 1.

V odvisnosti od sistema se pri proizvodnji daljinske
toplote lahko uporabljajo naslednji energenti:

– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,
– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in za po-

gon črpalk.
Poleg zgoraj navedenih energentov je v tej kategoriji

zgolj zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično
pripravljena voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli upošteva poraba tistih energentov, ki
imajo več kot 2% delež v celotni porabi vseh energentov.

6. Sprememba variabilnega dela cene za samostojne
distributerje toplotne energije se preračuna po naslednji
formuli:

∑
=







×=
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b1+b2+……..+bn = 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
VCd = Nova cena za dobavljeno toplotno energijo ozi-

roma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na dodano
vrednost)

VC0d = Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energi-
jo oziroma obseg odjema v SIT/MWh (brez davka na doda-
no vrednost)

bi = Ponder toplote ter energije in medija za prenos
toplote

Ei = Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij
za prenos toplote

Eoi = Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo
in medij za prenos toplote

Izhodiščna cena za dobavljeno toplotno energijo oziro-
ma obseg odjema (VC0d) je cena toplotne energije, ki je bila
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opredeljena za vsakega samostojnega distributerja toplotne
energije kot izhodiščna cena ob sprejemu oziroma začetku
veljavnosti te metodologije.

Nova cena za dobavljeno toplotno energijo oziroma
obseg odjema (VCd) je cena, ki je izračunana na osnovi te
metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih para-
metrov.

Izhodiščna cena za prevzeto toploto ter energijo in
medij za prenos toplote (Eoi) je cena teh postavk, ki jo je
distributer toplotne energije plačal v izhodiščnem obdobju.
V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni vsi stroški
in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vključen.

Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij za
prenos toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postavke,
ki jo distributer toplotne energije plača v spremljanem mese-
cu. V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni vsi
stroški in vse dajatve (trošarine, CO2 takse). DDV ni vklju-
čen.

Ponderji (bi) predstavljajo delež posamezne postavke v
strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma dele-
žev mora biti enaka 100% oziroma 1.

Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote so
predvidene naslednje postavke:

– nabavljena toplota,
– električna energija za pogon črpalk.
Poleg zgoraj navedenih postavk je v tej kategoriji zgolj

zaradi lažjega obračunavanja vključena tudi kemično pri-
pravljena voda (njena poraba oziroma izgube).

V zgornji formuli se upošteva poraba tistih postavk, ki
imajo več kot 2% delež v porabi vseh postavk.

7. Nove cene za dobavljeno toplotno energijo (variabil-
ni del cene) se lahko izračunavajo in usklajujejo vsak me-
sec glede na spremembe cen posameznih energentov iz
2. točke te priloge.

8. Za spremembo fiksnega dela cene tako za samo-
stojne proizvajalce in proizvajalce, ki so istočasno tudi distri-
buterji toplotne energije, kakor tudi za samostojne distribu-
terje toplotne energije, se izračuni opravijo po naslednji
formuli:
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Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
FC = Nova cena za priključno moč (SIT/MW/leto) (brez

davka na dodano vrednost)
FC0 = Izhodiščna cena za priključno moč (SIT/MW/le-

to) (brez davka na dodano vrednost)
P = Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS
Po= Izhodiščna mesečna bruto plača v RS
I = Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremlja-

nem obdobju
Io = Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji

v RS
a = Ponder mesečnih bruto plač v RS
b = Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS
k = korekcijski faktor
Izhodiščna cena za priključno moč (FC0) je cena za

priključno moč, ki je bila za vsakega proizvajalca ter samo-
stojnega distributerja toplotne energije opredeljena kot izho-
diščna cena ob sprejemu oziroma začetku veljavnosti te
metodologije.

Nova cena za priključno moč (FC) je cena, ki je izraču-
nana na osnovi te metodologije in se spreminja s spremem-
bami vhodnih parametrov.

Izhodiščna mesečna bruto plača v RS (Po) je izračuna-
na kot povprečje mesečnih bruto plač v zadnjih 12 mesecih
(december 1999 – november 2000) pred izhodiščnim datu-
mom 1. 12. 2000. Vir podatkov o višini mesečnih bruto plač
je Statistični Urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne
plače v podjetjih, družbah in organizacijah.

Letno povprečje mesečnih bruto plač v RS (P) je pov-
prečje objavljenih mesečnih bruto plač v RS v zadnjem
12-mesečnem obdobju pred vloženim zahtevkom za spre-
membo cene. Vir podatkov o višini mesečnih bruto plač je
Statistični Urad Republike Slovenije: Povprečne mesečne
plače v podjetjih, družbah in organizacijah.

Izhodiščni indeks cen proizvajalcev v industriji v RS (Io)
je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v izhodiščnem
obdobju, preračunan na izhodiščni indeks maj 2000 = 100.
Vir podatkov o indeksu cen proizvajalcev v industriji je Stati-
stični Urad Republike Slovenije: Indeks cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih.

Indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v spremlja-
nem obdobju (I) je indeks cen proizvajalcev v industriji v RS v
zadnjem mesecu spremljanega obdobja, preračunan na iz-
hodiščni indeks maj 2000 = 100. Vir podatkov o indeksu
cen proizvajalcev v industriji je Statistični Urad Republike
Slovenije: Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajal-
cih.

Ponder mesečnih bruto plač v RS (a) predstavlja delež
bruto plač v strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca
oziroma samostojnega distributerja daljinske toplote.

Ponder indeksa cen proizvajalcev v industriji v RS (b)
predstavlja delež ostalih fiksnih stroškov (brez bruto plač) v
strukturi fiksnih stroškov vsakega proizvajalca oziroma sa-
mostojnega distributerja daljinske toplote.

Vsota ponderja indeksa cen proizvajalcev v industriji v
RS in ponderja mesečnih bruto plač v RS mora biti enaka 1.

Korekcijski faktor k je 0,90.
9. Nove cene za priključno moč (FC) se izračunavajo in

usklajujejo enkrat letno.
10. Način izračuna nove povprečne cene se opravi po

naslednji formuli:

Q
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n

i

ii∑
== 1

Pri tem posamezne kategorije pomenijo naslednje:
PC = Nova povprečna cena v SIT/MWh
Q = Zbir celotne planirane prodane toplotne energije v

MWh v enoletnem planskem obdobju od predvidenega da-
tuma uveljavitve spremembe variabilnega ali fiksnega dela
cene

Ci=1,…n = Cene po posameznih kategorijah novega pro-
dajnega cenika (toplotna energija za ogrevanje, toplotna
energija za ogrevanje oziroma pripravo sanitarne tople vode
in priključna moč)

K i=1,…n = Planske prodajne količine toplote za ogreva-
nje, toplote za pripravo sanitarne tople vode in priključne
moči po posameznih kategorijah prodajnega cenika v ob-
dobju 1 leta od predvidenega datuma uveljavitve spremem-
be variabilnega ali fiksnega dela cene.

V izračunu povprečne cene ni vključen DDV.
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MINISTRSTVA

1570. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o pristojbinah na področju veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe
o pristojbinah na področju veterinarstva

1. člen
V odredbi o pristojbinah na področju veterinarstva (Ura-

dni list RS, št. 29/02) se v 17. členu črta besedilo “ali točke
I prvega odstavka 20. člena”, za besedilom “18. člena te
odredbe” pa se doda besedilo “ali za veterinarski pregled pri
izvozu”.

2. člen
Črta se 20. člen.

3. člen
V 24. členu se za oklepajem postavi vejica ter doda

besedilo, ki se glasi: “razen določb 11. člena, ki se še
naprej uporabljajo za pošiljke v mednarodnem prometu”.

4. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 323-131/02-1
Ljubljana, dne 10. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1378. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Češki repu-
bliki 3097

1379. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Češki repu-
bliki 3097

VLADA
1380. Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugosla-

viji 3097

1381. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ukrepih proti Talibanom (Afganistan) 3098

1382. Uredba o določitvi ureditvenega območja med-
državnega mejnega prehoda Rogatec 3104

1383. Uredba o spremembi uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč 3105

1568. Uredba o spremembi uredbe o višini nadomestil
za opravljanje nalog Davčne uprave Republike
Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti 3202

1569. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribu-
cije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne uporabnike 3202

1384. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javne-
ga raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut 3108

1385. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut 3108

MINISTRSTVA
1570. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe

o pristojbinah na področju veterinarstva 3206

1386. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za kazalnike
maksimuma razreda 1,0 3109

1387. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in
korektorje 3113

1388. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične štev-
ce delovne električne energije razredov točnosti
0,2 S in 0,5 S 3116

1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov 3121

1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
snovi 3122

1391. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva
na primarni ravni 3122

1392. Navodilo o načinu predložitve letnih poročil go-
spodarskih družb in samostojnih podjetnikov po-
sameznikov, o načinu javne objave letnih poročil
in o načinu obveščanja registrskega sodišča o
javni objavi letnih poročil 3129

1393. Navodilo o spremembi navodila o opremljanju ja-
bolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo
na ciljnih trgih 3131

1394. Navodilo o spremembi navodila o oblikah in izva-
janju notranjega finančnega nadzora v občinah 3134

VSEBINA

Stran Stran
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1395. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano či-
sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec marec 2002 3134

BANKA SLOVENIJE
1396. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4. 2002 3134

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1397. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLI-

KANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za književ-
nost pri slovenščini v 2. razredu osemletne in v
3. razredu devetletne osnovne šole 3140

1398. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLI-
KANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za
književnost pri slovenščini v 2. razredu osemlet-
ne in 3. razredu devetletne osnovne šole 3140

1399. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLO-
VENŠČINA, učbenik za slovenščino v 4. razredu
devetletne osnovne šole in z dodatkom v 3. raz-
redu osemletne osnovne šole 3140

1400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLO-
VENŠČINA, delovna zvezka za slovenščino v
4. razredu devetletne osnovne šole in z dodat-
kom v 3. razredu osemletne osnovne šole 3141

1401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BE-
RILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost
pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne
šole 3141

1402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BA-
BICA, TI LOVIŠ! Berilo za književnost pri sloven-
ščini v 4. razredu devetletne osnovne šole in v
3. razredu osemletne osnovne šole 3141

1403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MO-
JA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek za
jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnov-
ne šole 3142

1404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MO-
JA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek za
jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnov-
ne šole 3142

1405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZ-
DRAVLJENO, ZELENO DREVO, Slovensko beri-
lo za književnost pri slovenščini v 5. razredu osem-
letne osnovne šole 3142

1406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KDO
SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo za književnost
pri slovenščini v 5. razredu osemletne osnovne
šole 3142

1407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SRE-
ČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za književnost
pri slovenščini v 7. razredu devetletne osnovne
šole in v 6. razred osemletne osnovne šole 3143

1408. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z RO-
KO V ROKI, berilo za književnost pri slovenščini v
8. razredu osemletne osnovne šole in v 9. razre-
du devetletne osnovne šole 3143

1409. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRO-
JECT 1, Starter, Student’s book, učbenik za an-
gleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole 3143

1410. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRO-
JECT 1, Starter, Workbook, delovni zvezek za an-
gleščino v 5. razredu osemletne osnovne šole 3144

1411. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SMART 3, Pre-intermediate, delovni zvezek za an-
gleščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne
šole 3144

1412. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo
SMART 3, Pre-intermediate, učbenik za angle-
ščino v 7. in 8. razredu osemletne osnovne šole 3144

1413. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MO-
JA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, fizika za 7. razred
osemletne osnovne šole 3145

1414. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLAS-
BENA SLIKANICA ZA 1. RAZRED OSEMLETNE
OSNOVNE ŠOLE, delovni učbenik za glasbeno
vzgojo v 1. razredu osemletne osnovne šole 3145

1415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLAS-
BENA SLIKANICA ZA 2. RAZRED OSEMLETNE
OSNOVNE ŠOLE, učbenik za glasbeno vzgojo v
2. razredu osemletne osnovne šole 3145

1416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLAS-
BA 4, delovni zvezek s fonogramom za glasbeno
vzgojo v 4. razredu osemletne osnovne šole 3146

1417. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
GLASBO DOMA IN V SOSEDNJIH DEŽELAH, uč-
benik za glasbeno vzgojo v 5. razredu osemletne
osnovne šole učbenik 3146

1418. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z
GLASBO SKOZI ČAS, učbenik za glasbeno vzgo-
jo v 7. razredu osemletne osnovne šole 3146

1419. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KE-
MIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za kemijo v
7. razredu osemletne osnovne šole 3147

1420. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRE-
SEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred osnov-
ne šole, učbenik 3147

1421. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD
DOMA DO ŠOLE 2, Spoznavanje narave in dru-
žbe za 2. razred osemletne osnovne šole, delov-
ni zvezek 3147

1422. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 1, DOMAČA POKRAJINA, Učbenik,
spoznavanje družbe za 4. razred osnovne šole 3148

1423. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Učbenik, spoznavanje družbe za 5. razred osnov-
ne šole 3148

1424. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU
SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE,
Delovni zvezek, spoznavanje družbe za 5. razred
osnovne šole 3148

1425. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽI-
VIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO ŽIVLJE-
NJE, Učbenik, spoznavanje narave za 5. razred
osemletne osnovne šole 3149

1426. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo STA-
RI IN SREDNJI VEK, Vaje, zgodovina za 6. raz-
red osemletne osnovne šole 3149

1427. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SO-
DOBNI SVET, Geografija za 7. razred osnovne šo-
le, učbenik 3149

1428. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SO-
DOBNI SVET, Delovni zvezek, Geografija za
7. razred osnovne šole 3149

Stran Stran
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1429. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA-
ŠE STOLETJE, Učbenik, zgodovina za 8. razred
osemletne osnovne šole 3150

1430. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA-
ŠE STOLETJE, Delovni zvezek, zgodovina za
8. razred osemletne osnovne šole 3150

1431. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PI-
ŠEMO - BEREMO, 1. del, delovni zvezek za je-
zik pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnov-
ne šole 3150

1432. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PI-
ŠEMO - BEREMO, 2.del, delovni zvezek za jezik
pri slovenščini v 1. razredu devetletne osnovne
šole 3151

1433. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, uč-
benik za jezik pri slovenščini v 3. razredu devet-
letne osnovne šole 3151

1434. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, de-
lovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu
devetletne osnovne šole 3151

1435. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, pri-
ročnik za slovenščino k učbeniku in delovnima
zvezkoma za 3. razred devetletne osnovne šole 3152

1436. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo BESEDA NA BESEDO, Priročnik za uči-
telja pri slovenščini v 3. razredu devetletne osnov-
ne šole 3152

1437. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni
zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devet-
letne osnovne šole 3152

1438. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni
zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devet-
letne osnovne šole 3153

1439. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo GRADIM SLOVENSKI JEZIK, delovni zve-
zek za jezik pri slovenščini v 4. razredu devetlet-
ne osnovne šole 3153

1440. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA
BRANJA 4, delovni zvezek za književnost pri slo-
venščini v 4. razredu devetletne osnovne šole 3153

1441. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za
književnost pri slovenščini v 4. razredu devetlet-
ne osnovne šole 3153

1442. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, 2. dela, de-
lovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4. razredu
devetletne osnovne šole 3154

1443. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo MY SAILS 1, Student’s book, učbenik za
angleščino v 4. razredu devetletne osnovne šole 3154

1444. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 4. razredu devetletne osnovne
šole 3154

1445. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PROJECT 2, Student’s book, učbenik za
angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole 3155

1446. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno
šolo PROJECT 2, Workbook, delovni zvezek za
angleščino v 7. razredu devetletne osnovne šole 3155

1447. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PROJECT 3, Student’s book, učbenik za
angleščino v 8. razredu devetletne osnovne šole 3155

1448. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 8. razredu devetletne osnovne
šole 3156

1449. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PROJECT 4, Student’s book, učbenik za
angleščino v 9. razredu devetletne osnovne šole 3156

1450. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek
za angleščino v 9. razredu devetletne osnovne
šole 3156

1451. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v
4. razredu devetletne osnovne šole 3156

1452. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo
v 4. razredu devetletne osnovne šole 3157

1453. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JUNIOR 1, Methode de français, učbe-
nik za francoščino kot izbirni predmet v 7. in 8. raz-
redu devetletni osnovni šoli 3157

1454. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JUNIOR 1, Cahier d’exercices, delovni
zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 7. in
8. razredu devetletni osnovni šoli 3157

1455. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JUNIOR 2, Methode de français, učbe-
nik za francoščino kot izbirni predmet v 8. in
9. razredu devetletni osnovni šoli 3158

1456. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo JUNIOR 2, Cahier d’exercices, delovni
zvezek za francoščino kot izbirni predmet v 8. in
9. razredu devetletni osnovni šoli 3158

1457. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de
français, učbenik za francoščino kot izbirni pred-
met v devetletni osnovni šoli 3158

1458. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de
français, delovni zvezek za francoščino kot izbir-
ni predmet v devetletni osnovni šoli 3159

1459. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom
za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne osnov-
ne šole 3159

1460. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likov-
no vzgojo v 7. razredu devetletne osnovne šole 3159

1461. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likov-
no vzgojo v 8. razredu devetletne osnovne šole 3159

1462. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo LIKOVNO SNOVANJE 1, učbenik za iz-
birni predmet likovno snovanje 1 v 7. razredu de-
vetletne osnovne šole 3160

1463. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo LIKOVNO SNOVANJE 2, učbenik za iz-
birni predmet likovno snovanje 2 v 8. razredu de-
vetletne osnovne šole 3160
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1464. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delov-
ni zvezek za matematiko v 4. razredu devetletne
osnovne šole 3160

1465. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, Kako
poučevati matematiko v 3. razredu devetletne
osnovne šole, priročnik za učitelje z delovnimi li-
sti 3161

1466. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, učbenik za
matematiko v 4. razredu devetletne osnovne šo-
le 3161

1467. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni zve-
zek za matematiko v 4. razredu devetletne osnov-
ne šole 3161

1468. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PRIMA, Nemščina za mlade začetnike,
učbenik za nemščino v 4. razredu devetletne
osnovne šole 3162

1469. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo PRIMA, Nemščina za mlade začetnike,
delovni zvezek za nemščino v 4. razredu devet-
letne osnovne šole 3162

1470. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik za
spoznavanje družbe za 4. razred devetletne
osnovne šole 3162

1471. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni zve-
zek za spoznavanje družbe za 4. razred devetlet-
ne osnovne šole 3162

1472. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnov-
no šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠ-
LJAM 3, Priročnik za učitelja za spoznavanje oko-
lja v 3. razredu devetletne osnovne šole 3163

1473. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SOL-
FEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia v 1. letni-
ku 3163

1474. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESE-
DE 1, učbenik za jezik pri slovenščini v 1. letniku
triletnih srednjih šol 3163

1475. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESE-
DE 1, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v
1. letniku triletnih srednjih šol 3164

1476. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PO-
TOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, učbenik za
slovenščino 1. letniku triletnih srednjih šol 3164

1477. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PO-
TOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, delovni zve-
zek za slovenščino v 1. letniku triletnih srednjih
šol 3164

1478. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PO-
TOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, učbenik za
slovenščino v 2. letniku triletnih srednjih šol 3165

1479. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SLO-
VENSKA KNJIŽEVNOST, učbenik z berilom za
slovenščino v 1. in 2. letniku nižjih poklicnih šol 3165

1480. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MA-
TRIX, Intermediate, Student’s book, učbenik za
angleščino kot 1. tuji jezik 3165

1481. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MA-
TRIX, Intermediate, Workbook, delovni zvezek za
angleščino kot 1. tujega jezika 3165

1482. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MA-
TRIX, Upper Intermediate, Student’s book, uč-
benik za angleščino kot 1. tuji jezik 3166

1483. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MA-
TRIX, Upper Intermediate, Workbook, delovni zve-
zek za angleščino kot 1. tuji jezik 3166

1484. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Student’s bo-
ok, učbenik za angleščino s slovensko-angleškim
slovarčkom 3166

1485. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Workbook,
delovni zvezek za angleščino 3167

1486. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Student’s bo-
ok, učbenik za angleščino s slovensko-angleškim
slovarčkom 3167

1487. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Workbook,
delovni zvezek za angleščino 3167

1488. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate,
Student’s book, učbenik za angleščino 3167

1489. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate,
Workbook, učbenik za angleščino 3168

1490. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper Interme-
diate, Student’s book, učbenik za angleščino 3168

1491. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK
AHEAD CLASSROOM COURSE, Upper Interme-
diate, Workbook, učbenik za angleščino 3168

1492. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NO-
UVEAU SANS FRONTIERES 1, učbenik za fran-
coščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gim-
nazije 3169

1493. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NO-
UVEAU SANS FRONTIERES 1, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot
drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazije 3169

1494. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NO-
UVEAU SANS FRONTIERES 2, učbenik za fran-
coščino kot drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gim-
nazije 3169

1495. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LE NO-
UVEAU SANS FRONTIERES 2, Cahier
D’Exercices, delovni zvezek za francoščino kot
drugi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazije 3170

1496. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 1, Kursbuch, učbenik za nemščino v
srednji šoli 3170

1497. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 1, Arbeitbuch, delovni zvezek za nem-
ščino v srednji šoli 3170

1498. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 2, Kursbuch, učbenik za nemščino v
srednji šoli 3171

1499. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 2, Arbeitbuch, delovni zvezek za nem-
ščino v srednji šoli 3171

1500. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 3, Kursbuch, učbenik za nemščino v
srednji šoli 3171
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1501. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole THE-
MEN NEU 3, Arbeitbuch, delovni zvezek za nem-
ščino v srednji šoli 3171

1502. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MO-
MENT MAL! Lehrbuch 1, učbenik za nemščino
kot 2. tuji jezik v srednji šoli 3172

1503. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole FILO-
ZOFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik 3172

1504. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ELEK-
TRIKA, SVETLOBA, SNOV, Fizika za 3. in 4. let-
nik srednjih šol 3172

1505. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE, učbenik 3173

1506. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, učbenik 3173

1507. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEO-
GRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE, delovni zve-
zek 3173

1508. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NA-
LOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠO-
LO, zbirka nalog 3174

1509. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole KEMI-
JA, zakonitosti uporabe, učbenik 3174

1510. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole 2 O
ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole, zbir-
ka nalog 3174

1511. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATE-
MATIKA 2 ZA DRUGI LETNIK GIMNAZIJ IN TE-
HNIŠKIH ŠOL, učbenik 3174

1512. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PLA-
NUM, Matematika za 2. letnik gimnazij, učbenik 3175

1513. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATE-
MATIKA 3, POLINOMI, RACIONALNE FUNKCI-
JE, STOŽNICE, učbenik za matematiko v 3. let-
niku gimnazij 3175

1514. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATE-
MATIKA 3, MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE
FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, učbenik za ma-
tematiko v 3. letniku gimnazij 3175

1515. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole
OD KLJUČAVNICE DO INTEGRALA, Matemati-
ka za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol,
učbenik 3176

1516. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATE-
MATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, učbe-
nik za matematiko v 1. letniku 3176

1517. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole STATI-
KA, učbenik mehanike v 1. letniku srednjih tehni-
ških in strokovnih šol ter v tehniških gimnazijah 3176

1518. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGO-
DOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOV-
NE ŠOLE, učbenik za zgodovino v 1. letniku 3177

1519. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole ZGO-
DOVINA 1 ZA TEHNIŠKE IN DRUGE STROKOV-
NE ŠOLE, delovni zvezek za zgodovino v 1. letni-
ku 3177

1520. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 5, učno sred-
stvo za jezik pri slovenščini v 5. razredu osemlet-
nega osnovnošolskega programa 3177

1521. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 6, učno sred-
stvo za jezik pri slovenščini v 6. razredu osemlet-
nega osnovnošolskega programa 3177

1522. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK... NAŠ JEZIK 7, učno sred-
stvo za jezik pri slovenščini v 7. razredu osemlet-
nega osnovnošolskega programa 3178

1523. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI
JEZIK - MOJ JEZIK. NAŠ JEZIK 8, učno sred-
stvo za jezik pri slovenščini v 8. razredu osemlet-
nega osnovnošolskega programa 3178

1524. Sklep o potrditvi učnega sredstva REŠI ME, RE-
ŠIM TE, Razčlemba umetnostnih in neumetno-
stnih besedil za osnovno šolo, zbirka nalog za
slovenščino v 8. razredu osemletne osnovne
šole 3178

1525. Sklep o potrditvi učnega sredstva MUSICA NO-
STER AMOR, Glasbena umetnost Slovenije od
začetkov do danes, Antologija na 16 zgoščenkah
s spremno publikacijo, učno sredstvo 3179

1526. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBILAR-
STVO NA SLOVENSKEM, učno sredstvo 3179

1527. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBA V GIM-
NAZIJI, učno sredstvo 3179

1528. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SI-
STEM ELEMENTOV 3180

1529. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJSKI PO-
DATKOVNIK ZA SREDNJE, VIŠJE IN VISOKE
ŠOLE, učno sredstvo 3180

1530. Sklep o potrditvi učnega sredstva MATEMATIKA
V SRCU UMETNOSTI, priročnik za učitelje v
1. razredu devetletne osnovne šole 3180

1531. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVO SREČA-
NJE Z GEOMETRIJO, delovni zvezek za mate-
matiko v 1. in 2. razredu devetletne osnovne šole 3181

1532. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE,
Igraje do znanja, Didaktični pripomočki za mate-
matiko v 5. in 6. razredu osemletne osnovne šo-
le 3181

1533. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČI-
ŠČE, Igraje do znanja, Didaktični pripomočki
za matematiko v 7. razredu devetletne osnov-
ne šole 3181

1534. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE,
Obdelava podatkov, Uvod v statistiko 3182

1535. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE
8, Matematika za osmi razred osemletne osnov-
ne šole, Rešitve nalog 3182

1536. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE
9, Matematika za deveti razred devetletne osnov-
ne šole, Rešitve nalog 3182

1537. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O TRDNIH
SNOVEH, KAPLJEVINAH IN PLINIH, videokase-
ta 3182

1538. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O ZEM-
LJI, videokaseta 3183

1539. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O PRSTI,
videokaseta 3183

1540. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O LA-
STNOSTIH SNOVI, videokaseta 3183

1541. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O POD-
NEBJU IN LETNIH ČASIH, videokaseta 3184

1542. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O FOSI-
LIH, videokaseta 3184

1543. Sklep o potrditvi učnega sredstva VSE O VAR-
ČEVANJU Z ENERGIJO, videokaseta 3184
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OBČINE

BELTINCI
1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci

za leto 2002 3185

BREŽICE
1545. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

klajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostor-
skih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje od leta 1986–2000 3185

1546. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta Čistil-
ne naprave Brežice 3185

1547. Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju lokacij-
skega načrta za avtocesto na odseku Krška vas
– Obrežje 3186

1548. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana občine Bre-
žice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana občine Brežice za obdobje
1986–1990 za območje »KMETIJE PIRC V MRZ-
LAVI VASI «, – dopolnitev 2002/2 3186

1549. Sklep o preračunu cene storitev za programe v
vrtcih Občine Brežice 3188

1550. Pravilnik o kriterijih, merilih in postopkih za sofi-
nanciranje programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Brežice 3188

CELJE
1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN stano-

vanjska cona XII in XIII – del Sp. Hudinja 3189

1552. Program priprave lokacijskega načrta za pešpot
s kolesarsko stezo od cerkve Sv. Duha do Šmar-
tinskega jezera 3191

CERKNO
1553. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2002 3193

ČRENŠOVCI
1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Črenšovci za leto 2001 3193

1555. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Črenšovci 3193

DIVAČA

1556. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002 3194

KOBARID

1557. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2002 3195

1558. Odlok o spremembi odloka o rabi in varovanju
dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid 3197

1559. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda
sotočje Kobarid – Tolmin 3197

KRANJ

1560. Sklep o javni razgrnitvi 3198

LJUTOMER

1561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljutomer za leto 2001 3198

1562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Ljutomer 3199

1563. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Obči-
ne Ljutomer 3200

1564. Sklep o ukinitvi javnega dobra 3200

1565. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah ob-
činskih funkcionarjev in nagradah članov delov-
nih teles občinskega sveta ter članov drugih ob-
činskih organov ter o povračilih stroškov 3200

METLIKA

1566. Sklep o določitvi višine najemnine za grobove na
pokopališču Sv. Rok v Metliki 3201

MISLINJA

1567. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-
vu Občinske uprave občine Mislinja 3201

Stran Stran
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Proti koncu leta 2001 so bile uzakonjene nove določbe zakona o dedovanju, državni zbor pa je
sprejel tudi obligacijski zakonik, ki med drugim vsebuje pogodbi o izročitvi in razdelitvi premoženja
ter o dosmrtnem preživljanju, kakor tudi temeljna pravila o darilu za primer smrti.

Novi predpisi so razlog, da sta se profesor civilnega prava ljubljanske pravne fakultete dr. Karel
Zupančič in založba Uradni list odločila za novo izdajo predpisov o dedovanju. Kratek naslov
DEDOVANJE pove, da je na 316 straneh knjige zbrano vse bistveno o dednem pravu. V uvodnih
pojasnilih avtor predstavlja to področje in opozarja na novosti, ki so jih v zadnjih 20 letih, ko je bil
sprejet zakon o dedovanju, prinesli predpisi in njihovo izvajanje.

Poleg zakona o dedovanju pa so v zbirki še zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, določbe
zakona o denacionalizaciji ter pomembna odločba ustavnega sodišča, izdana leta 2001, kakor
tudi posamezna poglavja iz zakonov o mednarodnem zasebnem pravu, notariatu, nepravdnem
postopku in davkih občanov ter določbe obligacijskega zakonika.

Cena: broširane izdaje z DDV 4123 SIT 10574
vezane izdaje z DDV 5208 SIT 10575

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

· DEDOVANJE
– 10574 broširana izdaja 4123 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10575 vezana izdaja 5208 SIT z DDV Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe


	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	1378. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki
	1379. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Češki republiki

	VLADA
	1380. Uredba o ukrepih proti Zvezni republiki Jugoslaviji
	1381. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih proti Talibanom (Afganistan)
	1382. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rogatec
	1383. Uredba o spremembi uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
	1384. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
	1385. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
	1568. Uredba o spremembi uredbe o višini nadomestil za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in
	1569. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporab

	MINISTRSTVA
	1386. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za kazalnike maksimuma razreda 1,0
	1387. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje
	1388. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S
	1389. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
	1390. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
	1391. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
	1392. Navodilo o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne o
	1393. Navodilo o spremembi navodila o opremljanju jabolk in hrušk v specialno promocijsko embalažo na ciljnih trgih
	1394. Navodilo o spremembi navodila o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora v občinah
	1395. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2002
	1570. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pristojbinah na področju veterinarstva

	BANKA SLOVENIJE
	1396. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 15. 4. do 21. 4. 2002

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1397. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, berilo za književnost pri slovenščini v 2. razre
	1398. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 
	1399. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA, učbenik za slovenščino v 4. razredu devetletne osnovne šole in z 
	1400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA, delovna zvezka za slovenščino v 4. razredu devetletne osnovne šol
	1401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost pri slovenščini v 3. razredu osem
	1402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BABICA, TI LOVIŠ! Berilo za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletn
	1403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razre
	1404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razre
	1405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZDRAVLJENO, ZELENO DREVO, Slovensko berilo za književnost pri slovenščini v 
	1406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KDO SE SKRIVA V OGLEDALU? Berilo za književnost pri slovenščini v 5. razredu o
	1407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za književnost pri slovenščini v 7. razredu 
	1408. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z ROKO V ROKI, berilo za književnost pri slovenščini v 8. razredu osemletne os
	1409. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 1, Starter, Student's book, učbenik za angleščino v 5. razredu osemlet
	1410. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 1, Starter, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osemle
	1411. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 3, Pre-intermediate, delovni zvezek za angleščino v 7. in 8. razredu ose
	1412. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 3, Pre-intermediate, učbenik za angleščino v 7. in 8. razredu osemletne 
	1413. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA FIZIKA 1, Učbenik, fizika za 7. razred osemletne osnovne šole
	1414. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA ZA 1. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, delovni učbenik za gla
	1415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA ZA 2. RAZRED OSEMLETNE OSNOVNE ŠOLE, učbenik za glasbeno vz
	1416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom za glasbeno vzgojo v 4. razredu osemletn
	1417. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z GLASBO DOMA IN V SOSEDNJIH DEŽELAH, učbenik za glasbeno vzgojo v 5. razredu 
	1418. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z GLASBO SKOZI ČAS, učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu osemletne osnovne 
	1419. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KEMIJA ZA 7. RAZRED, delovni zvezek za kemijo v 7. razredu osemletne osnovne š
	1420. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE 8, Matematika za osmi razred osnovne šole, učbenik
	1421. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo OD DOMA DO ŠOLE 2, Spoznavanje narave in družbe za 2. razred osemletne osnovne
	1422. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 1, DOMAČA POKRAJINA, Učbenik, spoznavanje družbe za 4. razred osno
	1423. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, Učbenik, spoznavanje družbe za 5. razr
	1424. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo TU SEM DOMA 2, NARAVNE ENOTE SLOVENIJE, Delovni zvezek, spoznavanje družbe za 
	1425. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM Z NARAVO 2, IZ SEMENA V NOVO ŽIVLJENJE, Učbenik, spoznavanje narave za 5
	1426. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo STARI IN SREDNJI VEK, Vaje, zgodovina za 6. razred osemletne osnovne šole
	1427. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SODOBNI SVET, Geografija za 7. razred osnovne šole, učbenik
	1428. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SODOBNI SVET, Delovni zvezek, Geografija za 7. razred osnovne šole
	1429. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NAŠE STOLETJE, Učbenik, zgodovina za 8. razred osemletne osnovne šole
	1430. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NAŠE STOLETJE, Delovni zvezek, zgodovina za 8. razred osemletne osnovne šole
	1431. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 1. del, delovni zvezek
	1432. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 1 POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 2.del, delovni zvezek 
	1433. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, učbenik za jezik pri slovenščini v 
	1434. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, delovni zvezek za jezik pri slovenš
	1435. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM 3, priročnik za slovenščino k učbeniku
	1436. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo BESEDA NA BESEDO, Priročnik za učeitelja pri slovenščini v 3. razred
	1437. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 1. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini
	1438. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MOJA SLOVENŠČINA 4, 2. del, delovni zvezek za jezik pri slovenščini
	1439. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GRADIM SLOVENSKI JEZIK, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 4
	1440. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo (SKRIVNI) DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 4, delovni zvezek za književ
	1441. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za književnost pri slovenščini v 4. r
	1442. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, 2. dela, delovni zvezek za jezik pri sloven
	1443. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MY SAILS 1, Student's book, učbenik za angleščino v 4. razredu deve
	1444. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo MY SAILS 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu dev
	1445. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 2, Student's book, učbenik za angleščino v 7. razredu devet
	1446. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu deve
	1447. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 3, Student's book, učbenik za angleščino v 8. razredu devet
	1448. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu deve
	1449. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 4, Student's book, učbenik za angleščino v 9. razredu devet
	1450. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PROJECT 4, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu deve
	1451. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, učbenik za družbo v 4. razredu devetletne osnovne 
	1452. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JAZ, TI, MI VSI, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletne o
	1453. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 1, Methode de français, učbenik za francoščino kot izbirni p
	1454. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 1, Cahier d'exercices, delovni zvezek za francoščino kot izb
	1455. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 2, Methode de français, učbenik za francoščino kot izbirni p
	1456. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JUNIOR 2, Cahier d'exercices, delovni zvezek za francoščino kot izb
	1457. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français, učbenik za francoščino kot
	1458. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo FREQUENCE JEUNES 1, Methode de français, delovni zvezek za francošč
	1459. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA 4, delovni zvezek s fonogramom za glasbeno vzgojo v 4. razre
	1460. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu devetletn
	1461. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu devetletn
	1462. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 1, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje 1 v
	1463. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo LIKOVNO SNOVANJE 2, učbenik za izbirni predmet likovno snovanje 2 v
	1464. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek za matematiko v 4. razred
	1465. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, Kako poučevati matematiko v 3. razredu d
	1466. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, učbenik za matematiko v 4. razredu devetletn
	1467. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 4, delovni zvezek za matematiko v 4. razredu de
	1468. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade zaečtnike, učbenik za nemščino v 4. razred
	1469. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIMA, Nemščina za mlade zaečtnike, delovni zvezek za nemščino v 4.
	1470. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik za spoznavanje družbe za 4. razred dev
	1471. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni zvezek za spoznavanje družbe za 4. raz
	1472. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 3, Priročnik za učitelja za spozna
	1473. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SOLFEGGIO 1, učbenik za pouk solfeggia v 1. letniku
	1474. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, učbenik za jezik pri slovenščini v 1. letniku triletnih srednjih šol
	1475. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BESEDE 1, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. letniku triletnih sredn
	1476. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, učbenik za slovenščino 1. letniku triletnih sr
	1477. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 1, delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku tri
	1478. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole POTOVANJE BESED, KNJIŽEVNOST 2, učbenik za slovenščino v 2. letniku triletnih 
	1479. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SLOVENSKA KNJIŽEVNOST, učbenik z berilom za slovenščino v 1. in 2. letniku niž
	1480. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tuji jezik
	1481. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tujega jez
	1482. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Upper Intermediate, Student's book, učbenik za angleščino kot 1. tuji 
	1483. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MATRIX, Upper Intermediate, Workbook, delovni zvezek za angleščino kot 1. tuji
	1484. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Student's book, učbenik za angleščino s slovens
	1485. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino
	1486. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Student's book, učbenik za angleščino s slovens
	1487. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE 2, Workbook, delovni zvezek za angleščino
	1488. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate, Student's book, učbenik za anglešči
	1489. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole LOOK AHEAD CLASSROOM COURSE, Intermediate, Workbook, učbenik za angleščino
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